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Abstrakt 
 

Syftet med studien är att redogöra för hur några förskollärare arbetar med och resonerar 

kring den mångkulturella förskolan samt hur de tar tillvara på mångfalden i 

verksamheten. Genom att genomföra fem kvalitativa intervjuer på fem olika förskolor, 

en med en förskolechef samt fyra intervjuer med sex förskollärare, har förståelsen ökat 

för hur arbetet i förskolor kan ta sig uttryck. Respondenternas tankar om vad som 

kännetecknar en mångkulturell förskola har också bidraget till en ökad förståelse. 

 

Resultatet av studien visar på att majoriteten av våra respondenter inte upplever sig 

arbeta på en mångkulturell förskola trots att det finns barn med annan etnicitet än 

svensk. Mångfald kan ses ur ett etniskt perspektiv men kan även omfattas av kulturella, 

religiösa och språkliga perspektiv. En tolkning kan då vara att alla förskolor är 

mångkulturella. Varje barn i förskolan är unik och har sin egen hemkultur och denna 

mångfald kan berika och vara positiv i en barngrupp. Men några förskollärare uttryckte 

en brist på etnisk mångfald vilket kan upplevas som ett hinder.  Flera av respondenterna 

menar att förskolans mångkulturella uppdrag blir en större utmaning på de förskolor 

som inte har så många barn med annan etnicitet än svensk. I resultatet visar 

förskolechefen en vision om en jämnare fördelning av barn med annan etnicitet på 

kommunens förskolor. En vision som kan innebära att förskolor förmedlar en bild av 

vårt mångkulturella samhälle.  
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1 Bakgrund 
 

Under vårterminen 2013 arbetade vi  med en uppgift som handlade om mångkulturalitet 

i förskolan. Vi förstod då att en del förskolor inte ansåg sig som mångkulturella trots att 

de hade barn med annan etnisk bakgrund än svensk. Denna insikt gjorde oss nyfikna på 

att fortsätta studera ämnet mångkulturalitet i förskolan. Kanske behövs mer kunskap om 

hur förskollärare resonerar om den mångkulturella förskolan samt hur de arbetar i 

verksamheten för att ta tillvara på mångfalden i barngruppen.  

 

I Läroplan för förskolan Lpfö98 (2010) konstateras att Sverige är ett internationaliserat 

land där mångfalden av likheter och olikheter mellan människor är en tillgång som ska 

prägla förskolans verksamhet. Redan 2005 uppmanas alla förskolor i Skolverkets 

Allmänna råd för kvalitet i förskolan, oavsett om där finns barn som har sitt ursprung i 

andra länder eller inte, att genomsyras av ett interkulturellt förhållningssätt (se s.10). 

Med detta förhållningssätt betonas vikten av att se den kulturella mångfalden som en 

tillgång. Även om begreppet interkulturellt förhållningssätt aktualiseras av Skolverket 

har vi i samtal med olika förskollärare förstått att de inte är bekanta med begreppet. Det 

interkulturella perspektivet är ett begrepp som flera forskare använder sig av och de vill 

inspirera lärare att anta den interkulturella utmaningen. Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning från 2010 visar brister när det gäller kunskap om mångkulturalitet i 

arbetet med barn. Den kunskap som lärare har är oftast generell kunskap, lärarna vet 

vilka länder barnen kommer ifrån och vilket språk de talar men den kunskapen är inte 

tillräcklig. Lärarna behöver föra dialog och samtal med alla barn och ta till vara på varje 

barns erfarenheter och bakgrunder för att mångfalden ska bekräftas och ses som en 

tillgång i barnens lärande. Skolinspektionen anser att det krävs kompetensutbildning för 

personalen i detta ämne samt samverkan mellan förskolor (2010).  

 

Förskolan är en arena där olikheter möts, exempelvis kön, religion och etnicitet. 

Förskollärarna har ett dubbelt uppdrag, samtidigt som verksamheten ska fungera utifrån 

krav som exempelvis dagsrytm, rutiner och lokala målsättningar ska de även ta hänsyn 

till olikheter för att skapa en förskola för alla barn (Palla, 2011). Mångfalden av barn 

med olika etniska bakgrunder kan ses som en utmaning i framtidens förskola, det 

handlar om att se mångfalden som ett berikande inslag i verksamheten och som 

förskollärare arbeta aktivt för att synliggöra den (Lorentz, 2010).  

 

En växande mångkulturalitet i vårt samhälle ställer höga krav på människors förmåga 

att förstå och respektera de värden som finns i en kulturell mångfald. I förskolans 

uppdrag uppmanas förskolans pedagoger att hjälpa barnen att utveckla denna förmåga 

(Skolverket, 2010). Förskolan beskrivs som en kulturell och social mötesplats där 

barnen, genom delaktighet, ska förberedas för ett liv i ett alltmer internationaliserat 

samhälle. Barnen ska bilda sig en medvetenhet och trygghet i det egna kulturarvet och i 

sin egen kulturella identitet (Skolverket, 2010). Lunneblad (2013) anser att 

förskollärarna har ett ansvar att ta tillvara de kulturella mervärdena som möten i 

förskolorna ger då familjer med annan etnicitet kommer dit. Studien kan 

förhoppningsvis leda förskollärarverksamheten framåt när det gäller att utveckla den 

mångkulturella förskolan. 
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2 Syfte 
 

Syftet med studien är att redogöra för hur några förskollärare arbetar med och resonerar 

kring den mångkulturella förskolan samt hur de tar tillvara på den etniska mångfalden i 

verksamheten.  

 

2.1 Frågeställningar 
 

•Hur ser förskollärare och förskolechef på mångkulturalitet i förskolans verksamhet?  

 

•Vad kan underlätta förskolans arbete med den etniska mångfalden? 

 

  



  
 

3 

 

2.2 Begreppsförklaring 
 

Förtydligande av begrepp vars innebörd är av betydelse för studien. 

 

 Etnicitet 

 

Etnicitet används för att beskriva tillhörighet till en grupp som skiljer sig från andra när 

det handlar om ursprung och kultur (Elmeroth, 2008). Enligt Lunneblad (2013) behövs 

ett system för att kategorisera, på så sätt blir begreppet relevant och i kapitel 4 

förtydligas begreppet etnicitet ytterligare. 

 
Kultur 

 

En generell uppfattning om begreppet kultur är att det relateras till litteratur, konst och 

musik (Lunneblad, 2006). Begreppet kultur kan ges en annan definition som används i 

denna studie nämligen för att beskriva de sätt som människor i ett samhälle eller i en 

grupp lever. Därigenom hittar människor mening i sina liv genom kommunikativa och 

sociala medel. Med hjälp av denna definition är det möjligt att beskriva och peka ut 

särdrag i olika grupper. Begreppet har också börjat användas politiskt för att uppehålla 

gränser och skillnader mellan människor och grupper (Lunneblad, 2013). I kapitel 5 

redogörs för Vygotskijs uppfattning om begreppet kultur. 

 
Mångfald 

 

Begreppet mångfald kan ses ur ett etniskt perspektiv, men det omfattar också kulturellt, 

religiöst och språkligt perspektiv. Som lärare är det av stor vikt att intressera sig för den 

etniska mångfald som blir allt större i dagens förskola, för att förstå och förhindra 

kulturkrockar i mötet med barn och familjer från olika länder (Lunneblad, 2006). 

Mångfald kan även syfta på alla olika livserfarenheter som människor har, därför bör 

arbetet i förskolan omfatta alla barn oavsett etnisk bakgrund. Förskolors 

mångfaldsarbete kan innebära att arbeta med alla barns hemkulturer i gruppen. Varje 

barn har en egen hemkultur (Lunneblad, 2006). 

 

Mångkulturalitet 

 

Lorentz (2004) anser att begreppet mångkulturalitet kan användas för att uttrycka ett 

samhälles tillstånd. Mångkulturalitet uppstår bland annat när människor som 

representerar olika etniska, kulturella eller religiösa bakgrunder möts.  I denna 

förklaring ligger inga förslag på handlingar det vill säga hur samhället eller människor 

ska förhålla sig till den mångfalden som uppstår. 
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3 Tidigare forskning 
 

I kapitlet redogörs för tre avhandlingar som är relevanta för studien.  

 

 

Lunneblads avhandling 
 

Johannes Lunneblad (2006) har forskat om förskolor och mångkulturalitet och påpekar 

vikten av en interkulturell pedagogik. I sin avhandling Förskolan och mångfalden, en 

etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område beskriver han hur 

förskollärarna i en förskola arbetar med och förhåller sig till mångfalden i barngruppen. 

Under ett år följer Lunneblad förskollärarna för att se hur de genom diskussioner, 

reflektioner och arbete i barngruppen blir medvetna om samt försöker hitta en metod för 

att synliggöra och arbeta med mångfalden. Lunneblad har använt sig av observationer 

och intervjuer som metod och upptäckt att förskollärarna till en början var osäkra på vad 

ett mångkulturellt arbete innebar men i diskussioner kommer de fram till att det 

mångkulturella arbetet är en naturlig del i verksamhetens aktiviteter. De aktiviteter som 

förskolan arbetar med är sånger, ramsor och sagor på barnens hemspråk. Lunneblads 

resultat visar även på förskollärares rädsla för att synliggöra olikheter i barngruppen. 

Rädslan grundas på att de vill att det ska vara rättvist för alla barn, det gemensamma 

betonas och visar sig i aktiviteter och rutiner i verksamheten samt förskollärarnas 

förhållningssätt. När förskollärare undviker olikheterna osynliggörs mångfalden. 

Anledningar till osynliggörandet kan ha sin förklaring i olika förutsättningar i 

förskollärares arbetssituation, faktorer som nämns är brist på tid, kunskap och material.  

 

Lunneblad visar på hur förskolors läge i invandrartäta områden avgör om de förknippas 

med mångkulturalitet. För att förskolan ska kopplas samman med begrepp som 

mångkulturell bör en stor del av barnen betraktas som invandrare. Mångkulturell 

undervisning blir därför en undervisning för ”de andra”, de främmande. Lunneblad 

anser att lärandet i skolans verksamhet bör ha sina rötter i alla barns olika kulturer. Han 

menar att alla barn har en egen kulturell bakgrund, egen familjehistoria, specifika vanor 

och tankesätt som skiljer sig från kamraternas.  Istället för att fokusera på det 

främmande, handlar om att möta barnen i det sammanhang de lever sina liv (Lunneblad, 

2006).  

 

Skans avhandling 
 

Anders Skans (2011) har i sin avhandling En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken 

forskat om förskolans didaktiska arbete och hans avsikt var även att bidra med kunskap 

om ett interkulturellt synsätt till den flerspråkiga förskolan där studien genomfördes. 

Skans intentioner med studien var att ta reda på hur eller om förskolans arbetssätt 

förändras i en tid där stora samhällsförändringar har skett, samhället, barngrupperna och 

personalgrupperna har förändrats. I Malmö där Skans genomförde sin studie har cirka 

hälften av förskolebarnen ett annat modersmål än svenska. Skans forskning är en 

fallstudie baserad på observationer och kompletterande intervjuer.  

 

Resultatet visar att förskollärarna ser språkutvecklingen som en central del i arbetet, det 

viktigaste är dock inte vilket språk som används utan det väsentliga är att kommunicera. 

Därför använder sig förskollärarna av teckenstöd kontinuerligt så även tecken blir ett 
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accepterat språk. Eftersom språkutveckling var en stor del i förskolans verksamhet 

upptäckte Skans att interkulturellt arbete visade sig likvärdigt med språkutvecklande 

arbete. Han menar att språkutvecklande arbetssätt enbart är ett perspektiv på 

interkulturellt arbete, dock ett viktigt perspektiv. Forskningen visar även på att det 

gemensamma upplevda är viktigt i verksamheten samt trygghet och föräldrasamverkan. 

Barnen på förskolan har en mycket varierad bakgrund och här kan förskollärarnas 

förhållningssätt vara av stort värde.  Genom att visa nyfikenhet och intresse kan 

trygghet skapas för barn och föräldrar. Förskolor kan bli ett komplement till hemmet när 

förskollärare försöker förstå varje familjs situation, inte förändra den. Det ska finnas en 

ömsesidig vilja att försöka lyssna, förklara och förstå varandra (Skans, 2011). 

 

Pallas avhandling 
 

Linda Pallas avhandling Med blicken på barnet (2011) belyser barns olikheter i 

förskolans verksamhet. Syftet med studien var att synliggöra hur barn skapas som 

subjekt då deras beteende förbryllar och utmanar. I Pallas resultat presenteras hur 

förskolans personal talar om barn. Resultatet visar på vikten av att tillåta barn att vara, 

kunna och göra olika. Palla har genomfört sin forskning i en kommun genom att 

intervjua, handleda och dokumentera förskollärare, specialpedagoger och barn. Palla 

skriver i sin avhandling att personalens strävan att utgå från barns olikheter ibland 

krockar med alla de krav på gemensamma kunskaper och normer. Dessa normer kan ha 

en sammanlänkande uppgift, men de kan också utesluta och sätta gränser. Förskollärare 

måste ha blicken på varje barn för att kunna forma verksamheten till en stimulerande 

och lärorik miljö för alla barn. Med blicken som strategi skapas också olika bilder av 

barn och dessa bilder har betydelse för barns identitetsskapande. 

 

Resultatet visar på att i dagens förskolor finns det en tendens att vissa kommuner skapar 

mindre grupper, avdelningar eller speciella förskolor för barn som anses vara i behov av 

stöd av särskilda slag. Det görs flera olika slags tester, vilka kategoriserar barn och 

dessa blir en sorts sanning, vilket förskollärare bör vara observant på. Det finns inte 

någon universell eller naturlig barndom eller barn, utan det finns många olika och alla 

har ett värde i sig själv. Barn som på något sätt är olika får ensamt bära den definierade 

avvikelsen i skolans normaliserade värld. Palla påpekar att strävan efter att justera 

avvikelser är starkare än att skapa en grupp utifrån alla olikheter som finns (Palla, 

2011). 
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4 Litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel följer en sammanfattning av kunskap inom området utifrån vald litteratur.  

 
 

4.1 Mångkultur i samhälle och förskola 
 

Enligt Halilovic och Huskic ger det mångkulturella samhället flera utmaningar på olika 

sätt. En utmaning är att minoriteter ska integreras i ett samhälle som uppfattas som 

homogent. En annan utmaning är skolans verksamhet. Skolan måste på ett konstruktivt 

sätt möta de sociala och kulturella förändringar som det mångkulturella samhället 

innebär genom att finna nya lösningar och nya synsätt. Det ska vara eftersträvansvärt 

med en vi-känsla i vårt mångkulturella samhälle, där var och en erkänns som unik. Det 

är angeläget att skapa gemenskap trots alla olikheter (2010).  

 

Dagens mångkulturella förskola är annorlunda på så sätt att den homogena förskolan 

har ersatts av en förskola där många språk och kulturer representeras (Lahdenperä, 

2010). Förskolor där alla barn och vuxna har samma språk och etnisk och kulturell 

bakgrund finns inte längre. Som lärare kan man inte utgå ifrån att alla har samma 

förförståelse. I dag har minst vart fjärde barn som växer upp i Sverige sina rötter i andra 

länder (Calderon, 2004). Denna kunskap innebär att alla förskollärare kommer att möta 

barn med olika etniska och kulturella bakgrunder (Lahdenperä, 2010). 

 

Calderon menar att för barn och familjer med annan bakgrund än den traditionellt 

svenska innebär mötet med förskolan även ett första möte med svensk kultur och det 

svenska språket. För barn och familjer med svensk bakgrunds kan förskolestarten 

innebära det första mötet med barn och familjer från en annan etnisk bakgrund än sin 

egen.  Att se förskolan som en kulturell mötesplats är värdefullt i utvecklandet av 

barnens tolerans och solidaritet. Förskollärare måste förstå hur de kan skapa en 

verksamhet som återspeglar det mångkulturella samhället (2004). Lahdenperä anser att 

förskollärare måste skapa utrymme för att barn får möjlighet till ett gränsöverskridande 

lärande, där olika kulturella uttryck strider med varandra. Det ska skapas en gemenskap 

utifrån alla olikheter. En förskola som definieras som mångkulturell förutsätter 

rimligtvis att lärare planerar innehåll, verksamhet och arbetssätt utifrån barns olika 

kulturer och språk (2010).  

 

 
4.2 Språkutveckling 
 

En skillnad som blir väldigt tydlig i en förskola med barn från olika länder är att barn 

talar olika språk. Språk, lärande och identitetsutveckling är beroende av varandra. Det är 

med hjälp av språket som barn kommunicerar med varandra och det är med språket som 

det individuella växandet och det sociala livet bygger (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2006). Det är viktigt att ha förståelsen att flerspråkighet är berikande. 

Flerspråkighet är en tillgång i vårt globaliserande samhälle och den hjälper barn att 

bygga upp och behålla viktiga relationer över nations- och språkgränserna (Lahdenperä, 

2010).  

 

Enligt Calderon är det värdefullt att barn får omges av vuxna som stöder barns språkliga 

utveckling. Varje barn har med sig ett modersmål och med ett väl utvecklat modersmål 
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skapas bättre förutsättningar för att lära sig ett nytt språk. Barn behöver språklig 

stimulans i hemmet på sitt modersmål för att inte förstaspråket ska avstanna, detta är 

varken bra för utvecklingen av det svenska språket eller för barns identitet (2004).  

 

Lahdenperä lyfter flerspråkighet ur ett interkulturellt perspektiv vilket innebär att det 

inte finns några begränsningar i barns språktillägnade. En del barn har fler olika språk 

inom sin familj och det är ointressant med en rangordning mellan språken, varje språk 

har sitt egenvärde. Det är viktigt att barn får stöd och stimulans i utvecklingen av deras 

olika språk, här behöver både förskollärare, modersmålslärare och föräldrar samarbeta. 

Det är viktigt att inte bara modersmålslärare är språkutvecklare utan även att 

förskollärare tar detta ansvar. Inom detta perspektiv anses språkutvecklingen påverka 

barns identitetsutveckling. När förskollärare arbetar med flerspråkiga barn är det 

angeläget att utveckla ett språkstimulerande arbetssätt, vilket innefattar grupparbete, 

samtal samt en medveten och rik språkanvändning av förskollärare där barn får ta del av 

ord och begrepp (2010). 

 

 

4.3 Identitet 
 

Lahdenperä menar att i vårt tidigare homogena samhälle fanns sällan behov av att 

reflektera över vem man var eller vilken etnisk tillhörighet man hade, det var mer eller 

mindre självklart. Med internationaliseringen och invandringen har identiteten och 

tillhörigheten blivit mer bekymmersam. Människan måste hitta nya grunder för sin 

identitet och reflektion över Vem är jag? I dag finns det många barn som har sina rötter 

i flera olika kulturer, behärskar flera olika språk och har intryck från olika länders 

kulturer, dessa barn kommer ständigt in i nya interkulturella möten. Det är 

betydelsefullt om lärare i skolan hjälper barn att utveckla en flerkulturell identitet och 

undvika att barn hamnar i en inre konflikt mellan hem och skola. I dagens 

mångkulturella skola är det angeläget att lärare reflekterar kring uppdraget som handlar 

om kulturella identitetsformningar. Det är av stor betydelse i barns utveckling och 

trygghet att lärare tar tid att se till barns och familjers kulturella bakgrund, språk och 

värderingar (2010).  

 

Identitet kan förändras under livet gång, vilket är fallet för många av de invandrare som 

finns inom skolans värld och de lyckas oftast att anpassa sig väl anser Hofstede, 

Hofstede och Minkov. Vidare menar författarna att andra generationens invandrare 

oftast identifierar sig med sitt ursprungsland så länge de är i sitt ”nya” land. Men när de 

hälsar på i det land de lämnat, upplever de i stället att de hör hemma i deras nya land. 

Detta beror på att invandrare lever i dubbla kulturer, samtidigt har de behov av att 

identifiera sig med en primär grupp. ”Vår egen kultur är som luften vi andas, medan en 

främmande är som vatten vi dricker”, det krävs stöd och färdigheter för att överleva och 

känna trygghet i båda dessa element och samtidigt hitta trygghet i sin egen identitet 

(2011 s.43).  

 

Enligt Hofstede, Hofstede och Minkov får människor med sig grundläggande 

värderingar tidigt i livet och dessa värderingar  blir naturliga utan att vara medvetna om 

dem. När en person flyttar till ett nytt land måste den personen anstränga sig att ta del 

av den nya omgivningens värderingar och tankesätt. En person i en främmande kultur 

återgår på detta sätt till ett spädbarns mentala tillstånd, där han/hon måste lära sig saker 

från början. Det blir en period av kulturchock innan personen kommer till 

anpassningsstadiet och det är i det stadiet värderingar tas in och personen långsamt blir 
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en del i den nya miljön. Under hela processen är det betydelsefullt att en person i en 

främmande kultur har stöttande människor omkring sig för att integreringen ska gå bra 

(2011). 

 

 

4.4 Kunskap och  kompetens i en mångkulturell förskola 
 

Ellneby anser att det finns ett stort behov av kunskap och utbildning för att kunna arbeta 

som lärare i den allt mer mångkulturella skolan. Vårt mångkulturella samhälle får en allt 

bredare mångfald, vilket påverkar förskolors verksamhet och då krävs stöd och 

utbildning för att kunna hålla förskolans värdegrund levande. Det är av stor vikt att 

skapa positiva och givande kulturmöte för att på det sättet ge barn en respekt för varje 

människa oavsett bakgrund. Det kan utvecklas en kris när en förskola får ta emot fler 

och fler barn med annan etnicitet. Det är då viktigt med kunskap för att kunna 

strukturera och utveckla verksamheten för att alla barn i gruppen ska känna sig 

bekräftade och delaktiga (2007). En mångkulturell förskola ställer krav på lärare 

eftersom verksamheten måste utgå från varje barns erfarenheter och livsvärld 

(Elmeroth, 2008).  

 

Enligt Palla krävs det metoder och struktur för att lärare ska kunna organisera mångfald 

och utifrån den skapa begriplighet. Det finns flera svårigheter i en heterogen grupp, så 

som en mångkulturell förskola, och därför krävs reflektion i arbetslag för att det ska bli 

en skola för alla (2011). Lärare måste skaffa sig kunskap eller verktyg för att kunna 

förstå och hantera de kulturmöten som skapas i en mångkulturell förskola. Kunskap om 

olika kulturer ska numera vara självklara kompetenskrav för alla som arbetar med barn 

och ungdomar (Hedencrona & Kos-Dienes, 2003). Brinson (2012) anser att dagens 

mångkulturella samhälle kräver att lärare ökar sina kunskaper om olika kulturer för att 

underlätta lärandet för barn från olika länder. Brinson ger förslag på att använda sig av 

barnlitteratur som speglar olika kulturer, hon menar att alla barn gynnas av positiva 

bilder som återspeglar deras kulturella bakgrund och dem själva.  

 

4.5 Interkulturellt förhållningssätt 
 

Enligt Benckert, Håland och Wallin är det skillnad mellan mångkulturalitet och 

interkulturalitet. Innebörden av mångkulturalitet är ett passivt tillstånd som uttrycker att 

det finns olika kulturer.  Interkulturell innebär en process som kräver aktivitet där 

samarbetet mellan olika kulturer kan skapa en ömsesidig respekt och förståelse för 

varandra (2008). Prefixet ”inter” innebär ”en ömsesidig påverkan mellan människor” 

(Elmeroth, 2008 s.115).  

 

Lahdenperä menar att ett interkulturellt förhållningssätt ska symboliseras av tanken om 

att alla människor är lika mycket värda samt är och får vara olika. Om förskolor 

uppmärksammar barn på olikheter som erfarenhet, kultur och bakgrund ökar barns 

förståelse för mångfald. I en mångkulturell förskola är behovet stort av reflektion och 

samtal tillsammans med barn om mångfaldens olikheter. Samtal och reflektion hjälper 

barngrupper att skapa en vi-känsla trots olikheterna (2010). Människor från olika 

kulturer ser sig själva som normala och reagerar först när de lär känna andra människor 

med andra värdesystem. Då blir det aktuellt med reflektioner kring likheter och 

olikheter (Calderon, 2004). Lärare ska ha som intention att låta sig själv förändras och 

utvecklas med hjälp av alla möten som uppstår i förskolor. En innerlig vilja att ta del av 
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andras kultur och bakgrund ska också prägla lärares förhållningssätt, den mångfald som 

lärare upptäcker i barngrupper ska sedan ses som en tillgång i förskolans verksamhet 

(Lahdenperä, 2010). 

 

Feinberg visar även en annan tanke i den interkulturella pedagogiken. Han skriver i sin 

vetenskapliga artikel ”The goals of a multicultural education” om att hjälpa barn att 

utveckla stolthet över sin egen kultur för att på det sättet bli styrkt i sin identitet. 

Feinberg anser att det är av stor vikt att fokusera på likheter mellan kulturer och inte 

bara på olikheter. Glömmer vi likheterna kan alla skillnader bidra till en negativism 

kring sin egen kultur (1996). 

 

Enligt Lunneblad lyfter ett interkulturellt förhållningssätt vikten av en ömsesidig 

respekt och förståelse i interaktionen mellan alla aktörer såsom lärare, barn och sist men 

inte minst föräldrar (2006). Lahdenperä skriver om utvecklandet av den interkulturella 

kompetensen och förståelsen för varandra i samarbetet med föräldrar, hon menar att 

detta är en av de viktigaste faktorerna i ett lyckat samarbete med hemmen. Lärare måste 

vara kunnig om att det finns olika sociala koder samt fördomar som kan komplicera 

samarbete med föräldrar. Lärare bör uppdatera sina kunskaper om kulturell kompetens 

bland annat om religion, traditioner samt olika sätt att se på skolan, uppfostran och 

förhållningssätt. Denna kunskap ska sedan finnas med i olika möten med barn och 

föräldrar. Förskollärare eller förskolor som har ett interkulturellt förhållningssätt skickar 

ut positiva signaler till föräldrar vilket underlättar arbetet i verksamheten samt lägger en 

viktig grund i samarbetet med hemmen (2010).  

 

Lahdenperä menar att lärare måste vara vidsynta för att skapa en mötesplats där olika 

kulturella idéer får strida med varandra i reflektioner och samtal, både i arbetslag och i 

barngrupper. Skolan ska ha visioner om att skapa en skola där barn och elever får 

utvecklas till interkulturella människor som har visioner och strategier för skapande av 

en gemenskap trots mångfalden som blir mer och mer utbredd i vårt samhälle (2010). 

Vidare hävdar Lahdenperä att det krävs ny kunskap om ledarskap i dagens 

mångkulturella samhälle för alla lärare. Det krävs att skolledare avsätter resurser och tid 

för att det pedagogiska arbetet i framtidens skolor ska genomsyras av en interkulturell 

pedagogik (2010). 

 

  

4.6 Etnicitet och etnocentrism 
 

Etnicitet har sin utgångspunkt i kultur enligt Lunneblad och menar vidare att begreppet 

omfattar människors värderingar, normer, gemensam historia, språk och religion. 

Etnicitet delar in människor i grupper och visar på skillnader. Etniska grupper är inget 

evigt givet, men ändå ett vidare begrepp än nationalitet eller ras eftersom det tar hänsyn 

till fler variabler. Det behövs ett system för att kategorisera, men det kan också vara en 

risk med etniska beteckningar eftersom de kan medverka till att skapa och naturalisera 

olikheter mellan grupper av människor. Om man ser på begreppet på ett okritiskt sätt 

medverkar det till att gestalta olikheter som naturliga och för evigt givna (2013). 

 

Etnocentrism är ett internationellt uttryck som innebär att det finns behov att se sin egen 

kultur som det primära och normala vilket människan utgår från i sin tanke vid 

bedömning och tolkning av andra kulturer (Halilovic & Huskic, 2010). När den egna 

kulturen bli det normala kan det vara svårt att förstå att det finns andra sätt att se på 

världen än genom de egna ögonen. En etnocentriker gärna sätter sin kultur över andra, 
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genom att nedvärdera människor med annan etnicitet förminskas andra kulturers värde. 

Rädslan för det främmande kan vara en orsak till etnocentrism (Elmeroth, 2008). För att 

bemöta rädslan behövs kunskaper och upplysningar om det mångkulturella samhällets 

utmaningar (Halilovic & Huskic, 2010). Det som är annorlunda kan oftast betraktas som 

farligt och då kan det vara lätt att undvika det annorlunda för att inte behöva 

konfronteras med den rädslan. I skolan kommer lärare i kontakt med flera andra kulturer 

och därför är det av stort värde att våga vidga sitt perspektiv och ha en vilja att förstå 

andras kulturer (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011). 

 

Alla människor är i grund och botten mer eller mindre etnocentriker och därför är det 

bra att reflektera över sin etnocentrism för att hålla den balanserad (Bozarslan 2001). 

Det är värdefullt att känna stolthet över sin egen kultur för att bli trygg i sin identitet, 

men stoltheten får inte bli för stor så den nervärderar andra kulturer (Feinberg, 1996). 

 

 

4.7 Ett professionellt bemötande  
 

Det primära i ett pedagogiskt möte är relationer mellan lärare, barn och familjer. Denna 

relation uppstår vid första mötet och det är läraren som ansvarar för att relationen ska bli 

givande (Jenner, 2004). Lärare bör utgå från barns erfarenheter och möta varje barns 

tankar och funderingar. I mötet sker då ett meningsskapande och barn i grupper kan få 

en ökad kunskap om olika livsvärldar samt bli bekräftade för sin egen livsvärld 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). När barns erfarenheter blir bekräftade och 

ses som viktiga kan deras identitet utvecklas (Elmeroth, 2008).  

 

I det pedagogiska mötet ska varje barns olika erfarenhet och bakgrund ses som en 

tillgång i verksamheten (Lunneblad, 2006). Lahdenperä (2010) menar dock att den 

etniska mångfalden inte alltid ses som en tillgång av alla lärare. En del lärare kan 

uppleva det ansträngande att möta barn med annan etnicitet. Även Elmeroth (2010) 

ställer sig frågan om förskollärare orkar se och ta sig an alla barns olikheter i en redan 

belastad verksamhet. En lärare bör inte blunda för olikheter hos barn och föräldrar. Om 

detta sker förnekas barns och föräldrars identitet och det skapas en homogen grupp trots 

olikheterna. Varje barn måste få bli ett unikt jag i det pedagogiska mötet (Bozarslan, 

2001). Lärare utvecklar alltid en viss tolerans mot etniska olikheter dock kan toleransen 

vara av olika slag. Positiv om olikheter får synas i verksamheten och negativ om 

olikheterna slätas över. De attityder och den människosyn lärare har speglas genom 

deras förhållningssätt i det pedagogiska mötet med varje barn (Öhman, 2003).  

 

Enligt Jenner (2004) är det som lärare viktigt att vara medveten om det asymmetriska 

förhållandet som råder mellan lärare och barn men också mellan lärare och 

vårdnadshavare. Detta förhållande ställer krav på lärare att inte missbruka denna 

maktposition. En positiv aspekt på denna relation är att ett barn ser upp till läraren och 

vill oftast identifiera sig med läraren: ”det sätt du ser på mig vill jag också ska vara mitt 

sätt att se mig själv” (Jenner, 2004 s.29). 

 

Vidare menar Jenner att kunskap och empati är två faktorer som ska symbolisera 

professionell hållning. Kunskap är det som är mest inriktat på teorier på olika nivåer. 

Teoretisk kunskap kan skapa en trygghet hos lärare i olika möten som uppstår samt i 

planeringen av verksamheten. Empati är den andra viktiga faktorn i professionell 

hållning. Denna förmåga hjälper till att sätta sig in i och förstå människans känsla och 

situation. Som lärare är det av stort värde att ha perspektivseende i sitt förhållningssätt 
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för att känna empati. Det gäller att, så långt det är möjligt, gå utanför sitt eget perspektiv 

för att se världen med barns ögon (2004).   

 

 

4.8 Ledarskap i en mångkulturell förskola 
 

Lorentz påpekar att det i en mångkulturell förskola är viktigt att verksamheten 

förmedlar en bild av samhället. Dagens mångkulturella samhälle kräver därför ny 

kunskap om hur förskolan ska ledas och utvecklas (2010). Lahdenperä anser att för att 

arbeta som ledare i en mångkulturell förskola krävs ett ständigt lärande. Detta kan 

upplevas påfrestande men genom att reflektera över sina handlingar, känslor och 

attityder i relation till andras kulturer kan ett lärande uppstå. Genom att få en 

självkännedom om det som upplevs svårt kan det bidra till att som ledare våga möta 

olikheter utan fördomar (2008). 

 

För att utveckla en mångkulturell förskola med en interkulturell pedagogik krävs det ett 

intresse och ett engagemang samt en medvetenhet om det mångkulturella (Lahdenperä, 

2008; Benckert m.fl., 2006). Ledaren behöver också vara medveten om vad som händer 

i olika kulturmöten och våga ta sig an den interkulturella utmaningen (Lahdenperä, 

2008). Det är förskolechefen som ytterst ansvarar för hur det pedagogiska arbetet i 

förskolan bedrivs ur ett interkulturellt perspektiv i en mångkulturell lärandemiljö 

(Lorentz, 2010). Förskolechefen ska ge pedagogerna stöd för att de ska kunna 

förverkliga läroplanens strävansmål och värdegrund i verksamheten (Benckert m.fl., 

2006). 
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5 Teorianknytning 
 

I kapitlet beskrivs det sociokulturella samt det relationella perspektivet med hjälp av tre 

forskare Säljö, Strandberg samt Sommer som tolkar Vygotskijs teorier.  

 

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

Det sociokulturella perspektivet har sitt upphov i den ryske pedagogen och filosofen 

Lev Vygotskij (1896-1934) som menade att människor formas av sina erfarenheter och 

därför styrs människors beteenden beroende på vilken kontext de befinner sig i. På 

1980-90 talet togs intresset för det sociokulturella perspektivet upp på nytt igen i svensk 

förskola och skola. En av anledningarna var att vårt samhälle har blivit mer globaliserat 

och mångkulturellt vilket  medför skillnader i kunskaper och värderingar. Enligt 

Vygotskij uppfattar vi människor världen olika beroende på vår bakgrund, exempelvis 

kultur och erfarenheter (Säljö, 2010).  

 

Vygotskij menar att kulturen är en följd av människors målmedvetna aktiviteter, därför 

kan människor förvärva sina förmågor genom att vara aktiva och ta del av den 

tillgängliga kulturen. ”Var vi befinner oss påverkar vilka vi är” (Strandberg, 2006 s.20). 

Relationen mellan människa och kultur omfattar en ömsesidighet och förändras 

ständigt. I miljöer finns bland annat kunskaper, värderingar och känslor vilket leder till 

att barn kan utveckla sina uppfattningar. När barn möter dessa miljöer och blir delaktiga 

i dem på ett aktivt sätt sker en utveckling (2006). 

 

I den sociokulturella traditionen är ett av de viktigaste begreppen mediering, detta 

begrepp innebär att människan använder redskap för att förstå och agera i världen vi 

lever i. Språket är ett av de medierande redskap Vygotskij ansåg som grundläggande för 

utveckling och samlärande. I den sociokulturella traditionen ses det mänskliga språket 

som ”redskapens redskap” (Säljö, 2010 s.187). När människor kommunicerar med 

språket som verktyg utvecklas ett  sätt att tänka, förstå och analysera omvärlden. Genom 

det talade och skrivna språket kan människor samtala om världen och skapa en 

gemensam förståelse tillsammans med sina medmänniskor. Det är viktigt att komma 

ihåg att samtal kan ske även genom bilder, tecken och symboler - speciellt i dagens 

samhälle då den digitala tekniken är så utbredd (2010).  

 

I den sociokulturella traditionen används uttrycket appropriering för att beskriva och 

förstå lärande. Den primära socialisationen, som är en appropriering som sker tidigt i 

livet och förknippas med familjen, är mycket betydelsefull för barns utveckling. Under 

denna period utvecklas barns första språk, barn lär sig förstå socialt samspel samt 

utvecklar sin identitet. Vidare menar Vygostskij att även den sekundära socialisationen, 

som förknippas med skolan och människor utanför hemmet, behövs i ett samhälle som 

blir mer komplext. Förskolan kan vara en miljö där barn approprierar kunskap som 

hjälper dem att ”förstå världen utanför sina egna erfarenheter” (Säljö, 2010:191). 

Förskolan kan på så sätt vara ett nödvändigt komplement till hemmet och ge barn 

kunskaper och erfarenheter de annars inte hade fått (2010). Idag visar forskare  att barn 

oftast har en dubbel socialisation under de tidiga åren, eftersom barn i dag inte är 

hemma de första sex åren utan tillbringar den i förskolan.  
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Under de senaste årtionden har det skett stora förändringar inom den internationella 

forskningen om barn. Ny teori och kunskaper har lett till ett perspektivskifte i 

forskarnas uppfattning om vad ett barn är och hur barnets utveckling ska förstås. Det 

nya vetandet ”betraktar barns utveckling i relation till vår tids samhälle, kultur, och 

vardagsliv” (Sommer 2005:29). En grundläggande tanke i det sociokulturella 

perspektivet är idén om det kompetenta barnet. Enligt denna teori ses barnet som 

kontaktsökande och lärande, detta förändrar synen på fostran, vilken här ska präglas av 

lyhördhet och samspel i omsorgsrelationen mellan barn och vuxen. Sommer menar att 

förskollärarna är viktiga i barnens liv och de bidrar till barnens utveckling. Han 

uttrycker vikten av lärarnas barnsyn på följande sätt ”vad som är säkert är emellertid att 

påståendet om vad ett barn är inte bara säger något om barnet, utan också reflekterar de 

vuxnas perspektiv på barnet” (Sommer, 2005 s.82-83). Vidare menar Sommer att 

förskolan och hemmet kan komplettera varandra för barns utveckling (2005).  

 

Säljö förklarar begreppet scaffolding och han menar att det beskriver en pedagogisk 

process där den lärande får stöd från en mer kompetent person. En del i denna 

stödstruktur innebär även att den mer kompetenta ställer frågor till den lärande så att 

denne leds vidare i sitt lärande och sin utveckling. Till en början behövs ett stort stöd 

som sedan avtar och slutligen upphör då den lärande själv behärskar färdigheten. 

Genom scaffolding kan människor appropriera kunskaper mellan varandra. Resultatet 

av denna process ses som betydelsefull i det sociokulturella perspektivet (2010). 

 

 

 

 

5.2 Relationellt  perspektiv 
 

von Wright har utvecklat teorin om ett relationellt perspektiv, vilket är baserat på en 

teori av professor George Herbert Mead (1863-1931). Meads teori innebär att vi 

människor är ett resultat av det vi varit med om. Hur vi sedan blir bemötta i olika 

sociala situationer är avgörande för hur vi formas som människor (2002). Mead ansåg 

att människan föreställningsvärld går att förstå genom att titta på hur relationen mellan 

samhälle och individ samverkar. Människan är en social varelse och människans 

identitet är en beroende av en social kontext. Genom att se den sociala 

grupptillhörigheten kan vi förstå den enskilda människans tankevärld (1976 s.27). För 

att förstå oss på andra människor måste vi kommunicera och samspela med varandra. I 

mötet med andra människor kan vi lära oss om dem men även om oss själva (von 

Wright, 2002). Även Palla (2011) belyser det relationella perspektivet, hon menar att 

samspelet och relationen mellan olika aktörer är centralt då barnets förutsättningar 

formas relationellt. Enligt von Wright handlar det relationella perspektivet om att rikta 

uppmärksamheten mot barnet för att se det unika hos varje barn. Läraren ska sträva efter 

genuina möten vilka är kreativa och inte förutbestämda (2002).  

 

Aspelin (2013) förklarar relationellt perspektiv och menar att alla lärare bör arbeta med 

relationell pedagogik, relationerna ska stå i centrum. Lärare bör vara brobyggare till  

barn och elever eftersom relationen är central för lärandet. Vidare lyfter Aspelin några 

viktiga begrepp i denna teori – relation, kommunikation, interaktion, dialog och 

mänskliga möten. Han menar att dessa är fenomen som förekommer människor 

emellan. Grundläggande i det relationella perspektivet är förhållningssättet, lärare måste 

arbeta aktivt och målmedvetet för att skapa meningsfulla relationer. Dessa relationer 

måste formas tillsammans med barn och elever (Aspelin, 2013).  
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6 Metod 
 

Syftet med studien är att redogöra för hur några förskollärare arbetar med och resonerar 

kring den mångkulturella förskolan samt hur mångfalden tas tillvara. Med anledning av 

av syftet används en kvalitativ forskningsinriktning där kvalitativa intervjuer och 

tolkande undersökning används som metod.  Syftet med kvalitativ metod är att upptäcka 

och ta del av den intervjuades livsvärld (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Hermeneutik betyder tolkningslära och syftar till förståelse av livsvärlden och 

mänskliga handlingar. Studien har en hermeneutiskt inspirerad ansats vilket innebär att 

som forskare kan något studeras, tolkas och förstås genom språket. Forskarrollen bör 

vara öppen och engagerad. Patel och Davidsson lyfter även vikten av en god 

förförståelse för att kunna uppleva en helhet, genom att sätta delarna i relation med 

helheten kan förståelsen öka. Med hjälp av teorier försöker forskaren tolka och förstå. 

När resultatet sedan studeras ur olika synvinklar är forskaren fri att göra sin tolkning 

(2003).  I arbetet har den hermenuetiska ansatsen inneburit att försöka förstå hur 

förskollärare upplever det  aktuella problemområdet. Förförståelse har vi erhållit genom 

litteratur och praktik samt andra erfarenheter.  

 

 

6.1 Metodval 
 

Datainsamlingsmetoden som används är kvalitativa semistrukturerade intervjuer vilket 

innebär att intervjuguiden inte behöver användas i exakt ordningsföljd samt att 

respondenterna ges utrymme att tala om tankar som kan uppkomma. Fördelen med 

intervju är att följdfrågor kan ställas så svaren kan utvecklas (Patel & Davidsson, 2003). 

Bell (2006) skriver om ostrukturerade, semi-strukturerade och strukturerade intervjuer. 

Vid stukturerade och semi- strukturerade intervjuer kan man använda sig av ett i förväg 

utformat frågeformulär och då kan intervjuaren kryssa i svaret vilket gör det lätt att 

analysera och sammanfatta. Vid en ostrukturerad intervju används bara ett fåtal frågor 

eller teman som underlag vilket kräver en skicklig intervjuare för att få fram viktig 

information (Bell, 2006).  

 

 

6.2 Urval  
 

Med tanke på studiens omfattning och tid valde vi att intervjua fyra förskollärare och en 

förskolechef. Anledningen till att vi valde en förskolechef var att litteraturen lyfter 

vikten av att dagens mångkulturella samhälle kräver kunskap och engagemang om hur 

förskolan ska ledas och utvecklas. Vi ville lägga tyngdpunkten på förskollärarnas arbete 

i verksamheten därför valde vi att intervjua fler förskollärare.  

 

Intervjuerna har skett i en småstadskommun med cirka 26 000 invånare varav cirka 

hälften av invånarna bor utanför huvudorten. Vi valde att vända oss till förskolor där vi 

visste att andelen barn med annan etnicitet var färre än på den förskola i kommunen 

som oftast omnämns som mångkulturell. Anledningen till detta val var en nyfikenhet på 

hur arbetet med mångkulturalitet i några olika förskolor ser ut i kommunen.  Vi valde 

även att fokusera på förskolor där vi tidigare inte genomfört intervjuer. De aktuella 
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förskolorna i studien ligger både i huvudorten och i kringliggande samhällen. På den 

förskola som oftast omnämns som mångkulturell i kommunen har vi tidigare genomfört 

intervjuer.  

 

I telefonkontakt med förskolorna blev vi vid ett tillfälle hänvisade till en förskollärare 

som av sina kollegor ansågs ha mest erfarenhet då vi presenterade vårt ämne. På andra 

förskolor hade vi slumpvis valt ut den förskollärare vi frågade om vi fick intervjua. Vid 

två tillfällen bad de tillfrågade respondenterna att få ta med en kollega vid intervjun. 

Respondenterna hade olika erfarenheter samt med olika lång bakgrund som 

förskollärare och förskolechef. Samtliga respondenter är kvinnor som har  olika lång 

arbetslivserfarenhet. I studien har både förskolor och respondenter fingerade namn. 

 

 

6.3 Presentation av förskolorna 
 

 

Förskola A 

 

Förskola A har fyra avdelningar och är belägen i staden. Förskolan har cirka 10 barn 

med annan etcnicitet än svensk. 

 

Förskola B 

 

Förskola B har fyra avdelningar och är belägen på en mindre ort i kommunen. 

Förskolan har stor andel barn med annan etnicitet än svensk. 

 

Förskola C 

 

Förskola C har två avdelningar och är belägen på en mindre ort i kommunen. Förskolan 

har en låg andel barn med annan etnicitet än svensk.  

 

Förskola D 

 

Förskola D har fem avdelningar och är belägen i utkanten av staden. Förskolan har låg 

andel barn med annan etnicitet än svensk. 

 

Förskola E 

 

Förskola E har tre avdelningar och är belägen centralt i staden. Förskolan har cirka 10 

barn med annan etnicitet än svensk. 

 

 

6.4 Presentation av respondenterna 
 

Förskollärare Anna 

 

Anna har varit förskollärare sedan 1994 och har arbetat på förskola A sedan 2005. Anna 

har tidigare arbetat inom särskola. 
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Förskolechef Bodil 

 

Bodil har arbetat som förskollärare sedan 1982 på tre olika förskolor. Hon har under 

denna tid även arbetat i särskolan under tre års tid. Sedan tre år tillbaka har Bodil arbetat 

som förskolechef. Bodil representerar förskola B i resultatet. 

 

Förskollärare Cilla 

 

Cilla tog sin examen som förskollärare 2008. Har erfarenhet från arbete på olika 

förskolor. Cilla arbetar på förskola C. 

 

Förskollärare Disa  

 

Disa arbetar på förskola C och började där höstterminen 2013. Hon har tidigare arbetat 

som dagbarnvårdare och på en annan förskola som förskollärare.  Disa tog sin 

förskollärare 1989.  

 

 

Förskollärare Erika 

  

Förskollärare Erika har arbetat som barnskötare sedan 1982. 1993 tog hon sin 

förskollärarexamen och har därefter arbetat på förskola D. 

 

Förskollärare Fia  

 

Förskollärare Fia har arbetat som barnskötare sedan 1988 och tog sin 

förskollärarexamen 1996. Hon arbetar sedan ett år tillbaka på nuvarande arbetsplats, 

förskola D, tidigare arbetade hon flera år på en förskola med barn som representerar 

många olika etniciteter och kulturer.  

 

Förskollärare Gerd 

 

Gerd tog sin förskollärarexamen 2003. Hon har erfarenhet av olika förskolor med mer 

eller mindre mångfald av barn med annan etnicitet än svenska. Förskola E har varit 

hennes arbetsplats sedan våren 2013.    

 

 

6.5 Genomförande 
 

Våra respondenter har blivit kontaktade via telefon eller mail, där vi har frågat dem om 

de kan tänka sig att ställa upp på en intervju. Vi har berättat om vår studie och syftet 

med den samt talat om att ingen förberedelse behövs, utan att vi är intresserade av deras 

erfarenheter och tankar. Respondenterna har fått välja en tid som passar dem och 

verksamheten och intervjuerna har skett på respektive förskola/ arbetsplats. Vi hade före 

intervjuerna skrivit två intervjuguider, en till förskollärare och en till förskolechefen (se 

bilaga 1 och 2) som användes som underlag. Följdfrågorna varierade beroende 

samtalens innehåll och blev olika vid de olika tillfällena.  Före intervjuerna har vi visat 

respondenterna det medhavda missivbrevet (se bilaga 3) vilket tydliggör syftet med 

studien samt de forskningsetiska principerna. Vi har valt att spela in intervjuerna 

samtidigt som en av oss har fört stödanteckningar. Innan intervjuerna spelats in har vi 

frågat respondenterna om deras godkännande. Vid en av intervjuerna fungerade inte 
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inspelningen. Vi har genomfört fem kvalitativa intervjuer på fem olika förskolor, en med 

en förskolechef samt fyra intervjuer med sex förskollärare. Förskolechefen representerar 

förskola B i studien. Sammanlagt har sju personer deltagit i studien. Varje intervju har 

tagit mellan 20-50 minuter i anspråk och vid alla tillfällen utom ett deltog vi båda i 

intervjuerna.  

 

 

6.6 Bearbetning 
 

Efter varje intervju har vi bearbetat resultatet omgående. Vi har lyssnat på de inspelade 

intervjuerna och efter varje intervju transkriberat dem ordagrant. Vid vår första intervju 

fungerade inte inspelningen därför skrevs den intervjun ned utifrån de anteckningar som 

gjordes. För att respondenten inte skulle känna sig felciterad eller feltolkad fick hon 

innan resultatet skrevs läsa igenom anteckningarna från intervjun och godkänna dem.  

 

Inför resultat och analys har vi läst igenom de transkriberade intervjuerna och letat efter 

gemensamma tankar från respondenterna som ger svar på frågeställningarna och som 

belyser syftet och därefter sammanställt dem i fem teman. Rubrikerna har valts ut 

genom teman som blev aktuella under bearbetningen av resultatet och i relation till syfte 

och frågeställningar. Dessa tema blev Mångkulturell förskola, Respekt för varandras 

olikheter, Samverkan med hemmet, Möta det okända samt Kunskap och kompetens. Vi 

använde oss av färgpennor, en färg per tema. I intervjuerna markerade vi de svar som 

hörde ihop med respektive tema. Vid analysen markerade vi litteratur, tidigare forskning 

och teori som hörde ihop med respetive tema. 

 

 

6.7 Trovärdighet och reliabilitet 
 

Vi har valt att genomföra vår studie på förskolor som har förhållandevis lågt antal barn 

med annan etnicitet. Vi valde att inte delge våra frågor till respondenterna eftersom vi 

inte ville att de skulle förbereda sig. Genom att läsa våra frågor hade respondenterna 

kunnat förbereda sig och ge oss de svar de ansåg att vi förväntade oss. Det material vi 

har fått fram är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Studien kan ses 

trovärdig eftersom bearbetningen av resultatet har skett omgående efter intervjuerna. 

Vid transkriberingen har det inspelade resultatet lyssnats igenom flera gånger för att 

kunna sktivas ut ordagrant. Trovärdigheten ökar då vi båda medverkat vid samtliga 

intervjuer utom en. En ytterligare faktor som kan påverka trovärdigheten är att vi har 

reflekterat och diskuterat tillsammans under hela arbetets gång samt analyserat 

innehållet tillsammans. Förutsättningar för en god reliabilitet är att intervjuaren är 

tränad (Patel & Davidsson, 2003). Vi anser oss inte som tränade intervjuare men har 

fördel av att vara två.  

 

 

6.8 Forskningsetiska principer 
 

Vetenskapsrådet belyser fyra forskningsetiska principer vilka finns till för att skydda 

individen och bör beaktas när man planerar att genomför en undersökning (Björkdahl 

Ordell, 2009) Inför intervjuerna har vi tagit ställning till dessa principer som är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2013) Informationskravet innebär att vi informerade samtliga 
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respondenter om vårt syfte med studien samt informerat om att de när som helst har rätt 

att avbryta intervjun. Samtyckeskravet tog vi hänsyn till genom att berätta för 

respondenterna att deltagandet var frivilligt. Konfidentialitetskravet innebär att det 

insamlade materialet omfattas av sekretess och med hänsyn till respondenterna har vi 

valt att avidentifiera det material som presenteras i studien. Förskollärare och 

förskolechef har fått fingerade namn. Anteckningar och inspelningar kommer efter 

studiens godkännande att kasseras och raderas. Slutligen har vi även tagit del av 

nyttjandekravet vilket innebär att det insamlade materialet enbart får användas för 

forskningsändamål (2013).  

 

7 Resultat 
 

I detta kapitel kommer studiens resultat att redovisas. Resultatet presenteras utifrån 

följande teman: Mångkulturell förskola, Respekt för varandras olikheter, Samverkan 

med hemmet, Möta det okända samt Kunskap och kompetens.  

 

7.1 Mångkulturell förskola 
 

Samtliga förskollärare uttryckte en osäkerhet över om deras förskola är mångkulturell. 

En av våra respondenter, Gerd, berättade att de har fem barn på en avdelning med annan 

etnicitet och på frågan om hon tyckte att hon arbetar på en mångkulturell förskola 

svarade hon först nej. Vilken förskola är då mångkulturell? frågade vi, Gerd svarade: 

 

- Jo, men det är väl vi men vi jobbar inte så mycket med det. 

 

Förskolechefen Bodil ansåg att endast den av hennes förskolor som har stor andel barn 

med annan etnicitet upplevs som mångkulturell. Samtidigt menade hon att det finns 

barn med annan etnicitet på hennes övriga ansvarsförskolor men hon benämnde inte 

dem som mångkulturella. Samtliga respondenter uttryckte att det behöver vara många 

barn med annan etnicitet för att förskolan ska benämnas mångkulturell. Förskolläraren 

Anna uttryckte att förskolans läge var avgörande om den ses som en mångkulturell 

förskola. Flera av våra respondenter ansåg att det enbart är den förskola i kommunen 

som ligger i ett segregerat område med hög andel familjer med annan etnicitet som 

benämns mångkulturell. Vidare menade Anna att personalens kompetens inom 

mångkulturalitet är en avgörande faktor.  

 

Alla respondenter berättade om hur de arbetar med förskolans mångkulturella uppdrag 

men de tror att det är svårare att arbeta med det då det inte finns så många olika kulturer 

representerade i barngruppen. Cilla uttryckte följande: 

 

- Ju fler kulturer som finns desto mer kanske det blir att man tänker på det 

och jobbar mer med det. 

 

Förskollärarna och förskolechefen berättade om olika sätt att arbeta på när det gäller 

mångkulturalitet. De lyfte fram bokläsning och samtal kring innehållet i böckerna, 

samlingar, teater och samtal i vardagssituationer. De har även smakat mat, prövat dans 

och sång från barnens olika kulturer. Anna berättade om hur de på hennes förskola fått 

smaka en kaka som en förälder hade med sig. Gerd berättar om skyltar som säger 

välkommen på olika språk i tamburen samt flaggor från olika länder. Hon berättade 

också om hur de på hennes arbetsplats arbetade med specifika uttryck och ord som alla 
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barn och personal fick lära sig. Flera av respondenterna berättade om hur de arbetar med 

och samtalar om olika högtider i olika kulturer. Erika talade om samhörighet som en 

viktig faktor i en mångkulturell förskola, hon menade att det är viktigt att ha roligt 

tillsammans och känna en samhörighet. Även om språket kan vara ett hinder kan man 

skratta tillsammans. Erika berättade om när modersmålsläraren på en förskola 

introducerade bosniska sånger med rörelser i barngruppen. Erika förstod inte vad de 

sjöng men kände ändå en samhörighet, hon uttryckte följande: 

 

  -Det är nyttigt att känna på hur det är att inte veta. 

 

Samtliga respondenter uttryckte att mångkulturaliet berikar och är positivt i en 

barngrupp. Erika hade en förhoppning på att det ska komma fler barn med annan etnisk 

bakgrund till just deras förskola. Erikas kollega uttryckte följande: 

 

- Egentligen så måste förskolan spegla samhället och det gör det ju inte 

riktigt här. 

 

Förskolechefen Bodil påpekade vid några tillfällen under intervjun att det borde vara en 

bättre fördelning med barn och familjer med annan etnicitet på de olika förskolorna i 

kommunen. Hon menade att det är förskolechefernas ansvar att ha en dialog kring detta. 

Men hon insåg också att det kan finnas vissa svårigheter som till exempel avståndet till 

förskolorna.  

 

Förskolan sågs av respondenterna som en kulturell mötesplats. Gerd berättade att 

förskolan är den plats där föräldrar med annan etnicitet möter svenska vuxna. Hon 

menar att de annars är mycket hemma och vill passa på att prata när de hämtar och 

lämnar sina barn. På Disas och Cillas förskola har man även erfarenhet av föräldrar som 

kommit med brev som de vill ha hjälp att översätta. Vid några tillfällen kom det även 

vänner till barnets föräldrar och bad om hjälp med översättning. Förskolechefen Bodil 

uttryckte även att förskolorna och föräldrarna kan ha ett utbyte av varandra, hon ansåg 

att förskollärare måste visa att de vill ta del av deras erfarenheter och kunskap. Bodils 

vision var att bjuda in föräldrar med annan kulturell bakgrund för att berätta om deras 

hemland, kultur, lekar, sånger och sagor. Samtidigt kan det ske ett utbyte då 

förskollärare uppmärksammar likheter mellan kulturerna.  

 

 

7.2 Barn är olika 
 

Respondenterna talade om att olikheter kan vara mycket mer än bara etnicitet. 

Förskollärarna Anna och Gerd var de som oftast kom in på olikheter, de menade att alla 

barn oavsett bakgrund är olika. Anna sa: 

 

- Vi ser barnet! 

 

Gerd menade att det är viktigt att lyfta barns olikheter, att göra barnen uppmärksamma 

på att till exempel Pelle är bra på fotboll medan Kalle är bra på att bygga sandslott. Gerd 

berättade om hur hennes förskola arbetar med att synliggöra olikheter. Alla barn får 

berätta om sin familj, sitt hem, vad de tycker om att göra, favoritmat med mera. Gerd 

menade att det är viktigt att stärka barns identitet, hon talade om att förskollärarna ska 

arbeta med barnens ”JAG”, barnen kan prata om sig själva, berätta och visa vilka de är 

genom att ta med någon sak hemifrån, måla av sig och sin familj. Cilla menade att det 
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talas om olikheter ganska ofta hon säger ”alla har ju sina små egenheter och det kanske 

är någon som kommenterar det och då får man ett litet samtal med barnen mitt i 

vardagen”. Fia uttryckte följande: 

 

- Just att se på olikheter, där har vi ett jättejobb egentligen, vi har ett stort 

ansvar att se till att alla får vara med så ingen känner sig utanför. 

 

Fia lyfte vikten av att ”vända ut och in på sig själv” för att få alla barnen att känna sig 

betydelsefulla oavsett bakgrund. Men hon menade att det kan vara svårare att få ett barn 

som inte har tillräckliga kunskaper och färdigheter i det svenska språket att känna 

delaktighet. Även förskolechefen Bodil talade om att lyfta olikheterna hon uttryckte 

följande: 

 

- Förskollärarna ska diskutera om olikheter i barngruppen istället för att 

göra barnen så lika som möjligt.   

 

Fia uttrycker att den avdelning hon arbetar på är homogen både när det gäller barn och 

föräldrar i jämförelse med hennes tidigare arbetsplatser som hon berättat hade fler barn 

med annan etnicitet. Hon saknade de möjligheter som en etniskt heterogen grupp för 

med sig. Fia och Erika menade att i en etniskt heterogen barngrupp synliggörs den 

etniska mångfalden vilket underlättar arbetet med förskolans mångkulturella uppdrag. 

Ett exempel på att etnisk mångfald synliggörs kan vara att olika språk uppmärksammas. 

 

Samtliga respondenter visade att de arbetade med olikheter. De nämnde 

likabehandlingsplanen, värdegrundsarbetet samt reflektionsprotokoll. Samtliga 

förskollärare reflekterade över värdegrundsfrågor i sina arbetslag men upplevde att de 

inte hade tillräckligt med tid. Cilla berättade om hur deras förskolechef har tagit fram ett 

”pussel” som ska hjälpa personalen att skapa en samsyn när det gäller frågor som 

barnsyn och föräldrasyn. Förskolechefen Bodil menade att ju fler barn med annan 

etnicitet som börjar i förskolan desto fler diskussioner och reflektioner krävs det. När 

funderingar och ifrågasättande kommer är det angeläget att personalen får fundera över 

var de står själva i dessa frågor.  

 

 

7.3 Samverkan med hemmet 
 

Respondenterna samtalade om hur förskollärarna och förskolechefen tog emot nya barn 

i verksamheten. Samtliga respondenter nämnde trygghet och relationsskapande som 

viktiga begrepp när de tar emot barn och familjer med annan etnicitet än svensk. Erika 

tyckte att det är viktigt med trygghet hos både barn, föräldrar och personal för att sedan 

kunna bygga vidare på relationen. Erika uttrycker följande: 

 

- Den där tryggheten man bygger upp med barnen och föräldrarna skapar 

ett förtroende som sedan gör att man kan ha en öppen dialog med 

varandra. 

 

Vidare menar Erika att i en öppen dialog kan förskollärare och föräldrar tala om vad 

som helst med respekt för varandras synsätt. Gerd lyfte värdet av en god relation med 

barnen innan man som förskollärare kan fokusera på lärandet. Hon pratade även om att 

förskolläraren bör visa ett intresse för familjen för att kunna skapa en relation. Fia 



  
 

21 

 

poängterade att vikten av att vara lyhörd är särskilt viktig i mötet med familjer med 

annan etnisk bakgrund än svensk.  

 

Förskollärarna gav exempel på hur de praktiskt kan göra bemötande mer positivt. De 

nämnde välkommenskyltar på olika språk som ett sätt. Gerd efterfrågade 

informationshäften på flera språk för att alla föräldrar ska kunna få samma information 

redan första dagen. Förskolechefen berättade om att informationshäften på olika språk 

är under utveckling i kommunen.  

 

Respondenterna samtalade om förskolans uppdrag, förskolan ska sträva efter att ”varje 

barn som har ett annat modersmål än svenska ska utveckla sin kulturella identitet”. Fia 

sa att tidigare tog hon för givet att alla kände en stolthet över sin kulturella identitet, hon 

har förstått att det inte alltid är så, hon uttryckte följande: 

  

- Det kan vara så att man vill lämna allt bakom sig. 

 

Fia menade att det inte är det bästa, sett ur barnens perspektiv. Hon trodde att en del 

föräldrar själva har så mycket att bearbeta innan de orkar prata om familjens bakgrund. 

Samtliga förskollärare ansåg att föräldrarnas vilja måste gå före läroplanens uppdrag. 

Gerd menade att som förskollärare kan man uppmuntra föräldrar till exempel att prata 

sitt modersmål med barnen eftersom det gynnar både identitet- och språkutveckling. 

Men en del föräldrar ser helst att barnen lär sig enbart det svenska språket eftersom de 

är i Sverige. Gerd uttryckte en frustration över detta och sa ”vi kan inte göra så mycket 

även om man blir frustrerad ibland”.  

 

Samtliga respondenter ansåg att det är viktigt att lyssna på, försöka förstå och respektera 

föräldrarna sätt att agera och tänka. Fia berättade om hur lätt det kan bli en kulturkrock i 

möten när vi människor ser olika på våra barn. Hon berättade att i vissa kulturer har 

föräldrarna barnen väldigt nära sig, de bär barnen i famnen länge medan vi i Sverige 

låter barnen gå själva tidigare. Gerd berättade om en annan kulturkrock som handlar om 

tid. Hon hade erfarenhet av att det är lätt att som förskollärare irritera sig på att föräldrar 

med annan etnisk bakgrund inte passar tiden. Gerd menade att de inte lägger så stor vikt 

vid att hålla tider som vi gör i vårt land. Gerd uttryckte:  

 

- Det är bättre att lägga energi på något annat, om man tar upp att de inte 

passar tiderna vid varje hämtning och lämning så blir det inget bra möte.  

 

Fia pratade om hur samverkan med föräldrar kan bli bättre, hon menar att man kan sätta 

sig ned med föräldrarna en stund och prata med dem om hur de ser på sitt barn och på 

verksamheten samt fråga dem om de har några särskilda önskemål.  

 

Bodil lyfter återigen vikten av att diskutera i arbetslag och nätverksgrupper hon menade 

att det är viktigt att se ur olika perspektiv för att förstå varandra.  Information om till 

exempel högtider, synen på manligt och kvinnligt och religioner i olika kulturer kan 

skapa en bättre samverkan. Bodil pratade om att föräldramöten kan utvecklas så 

föräldrar blir mer delaktiga till exempel att sitta i smågrupper och samtala.  
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7.4 Möta det okända 
 

Samtliga respondenter nämnde rädslan för det okända som en svårighet i mötet med 

familjer med annan etnicitet. De menade att i ett möte med en familj med svensk 

etnicitet känner förskollärarna trygghet eftersom de talar samma språk som familjen. 

Även värderingar, normer och sätt att leva liknar varandra. Erika och Fia talade om 

rädslan för det okända flera gånger. De menade att rädslan för det okända vara ett hinder 

i mötet med familjer med annan etnicitet. Erika uttryckte följande: 

 

- Ofta är det rädslan som ställer till så mycket. 

 

Erika och Fia ansåg att det är kommunens ansvar att informera alla i kommunen som 

berörs, inklusive förskolorna, när fler flyktingfamiljer ska tas emot. De menade att 

information kan ge trygghet.  

 

Några av respondenterna talade även om vikten av att redan som barn få möta barn med 

annan etnicitet. Gerd jämförde sin egen skoltid med dagens skola. Hon menade att när 

hon var liten var det inte så vanligt som det är idag med barn från andra länder i skolans 

verksamhet. Hon tror att när fler och fler barn växer upp i mångkulturella sammanhang 

så kommer rädslan för det främmande att försvinna. Gerd upplevde att i förskolan ser 

inte barnen på varandra som annorlunda hon uttryckte: 

 

- Barnen ser inte alls på varandra på det sättet, det finns inte för dem än. 

 

 

Erika berättar om en händelse på förskolan när en mycket mörkhyad man kom dit för att 

göra ett arbete. Barnen reagerade med rädsla och försökte gömma sig bakom henne. När 

mannen senare lämnade förskolan blev det naturligt att ta vara på tillfället att samtala 

om att människor kommer från olika länder och se olika ut.  Fia uttryckte följande: 

 

- Förskolan är ju lite av en skyddad värld.  

 

Både Fia och Erika menade att etnisk mångfald i förskolan berikar. Erika berättade att 

tidigare låg förskolan i samma byggnad som skolan. I skolan fanns det många barn med 

olika etnicitet vilket var en förmån då mångkulturaliteten sågs som naturlig även för 

barnen i förskolan. När förskolan flyttades till ett annat område försvann de naturliga 

mötena. Fia sa: 

 

 - Mångfald är något vi saknar här egentligen. 

 

Förskolechefen Bodil lyfte vikten av integrering i verksamheten. Hon berättade att det 

under en treårsperiod skett en förändring på en av hennes ansvarsförskolor. Tidigare när 

de nyanlända barnen kom till förskolan var de i en egen grupp, men barnen finns 

numera fördelade på samtliga avdelningar på förskolan. Hon menade att detta skapar en 

förståelse för varandra och att det är en positiv påverkan från alla håll. Detta har även 

inneburit att samtliga förskollärare har tagit emot barn och familjer med annan etnicitet 

och vuxit med ansvaret. Tidigare var det alltid en person anställd av migrationsverket 

som ansvarade för dessa inskolningar. Hon tror att kompetensen kommer hos alla bara 

man vågar släppa på det man är rädd för, det handlar om att få samtala och diskutera om 

hur man som förskollärare tänker i olika situationer. Bodil uttryckte följande: 
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- När man väl har landat i att det inte är så farligt att inte förstå, kan man 

använda både händer, fötter och tecken för att göra sig förstådd.  

 

 

Cilla berättade att det även kan finnas rädslor och osäkerhet från både förskolans 

personal och familjer med annan etnicitet. Hon uttryckte följande: 

 

- Det är ett jättestort steg för föräldrarna att komma till oss när de inte vet 

vem de kan kommunicera med alls, man är ju tvungen att bara släppa det 

och prata och försöka förstå. 

 

Bodil menar ett sätt att komma ifrån rädslan kan vara att anställa fler pedagoger med 

annan kulturell bakgrund så det även där kan bli ett naturligt möte. Det ska kännas lika 

naturligt att som svensk möta förskolepersonal med annan hudfärg eller ett annat språk 

som tar hand om ens barn.   

 

 

7.5 Kunskap och kompetens 
 

Av våra respondenter var det enbart Gerd som ansåg sig ha fått utbildning i ämnet om 

den mångkulturella förskolan och det var under en kurs i hennes förskollärarutbildning. 

Hon berättade om bra litteratur och givande samtal samt studiebesök på olika förskolor. 

Fia berättade att hon gått två kurser som handlade om mångkulturalitet. En kurs som 

hette Barnkultur som berörde mångkulturalitet samt kursen Mångkultur. Dessa 

utbildningar sökte Fia av eget intresse. Förskolechefen Bodil berättade om att det finns 

en kurs genom förskolelyftet som handlar om mångkulturalitet, hon önskade att några i 

hennes personal vill gå den och uttryckte följande: 

 

- Det är ju individuellt, personalen måste välja utifrån eget intresse. Vi 

har pratat om att det hade varit bra om några gick. 

 

Flera av respondenterna upplevde att det handlar om ett eget intresse och vilja. Erika 

trodde inte att det skulle vara något problem att få gå på en föreläsning om det blir 

aktuellt, hon menade att det gagnar verksamheten. Även Anna var positiv till utbildning, 

hon ansåg att det kan underlätta vid olika möten i förskolan för att öka sin förståelse och 

undvika kulturkrockar. Cilla såg positivt på utbildning särskilt om det blir aktuellt med 

fler flyktingbarn samtidigt tror hon inte att man kan förbereda sig på de olika 

situationerna barnen kommer ifrån, hon nämner bland annat förståelse efter tortyr och 

trauman. Erika hade uppfattningen om att söka kunskap om respektive barns hemland 

när det blir aktuellt med ny inskolning. Fia berättade att hon redan nu håller sig 

uppdaterad om de syrianska flyktingfamiljernas situation för att ha en förförståelse när 

eller om det blir aktuellt i verksamheten. Förskolechefen Bodil, menade att det behövs 

kompetensutveckling hela tiden för att möta upp ny kunskap men att det krävs mer hon 

uttryckte: 

 

- Kompetensutveckling kan man ju få under en liten tid men i ett arbetslag 

behöver man bolla det med varandra regelbundet under en längre tid.  

 

Bodil berättade även hur hon har stor hjälp av samtal och reflektioner tillsammans med 

en rektorskollega. Hon tar gärna del av hennes kunskaper och erfarenheter om 

mångkulturalitet.  
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Språket är något samtliga respondenter upplevt både som ett hinder och en förutsättning 

i mötet med familjer med annan etnicitet. Några av respondenterna nämnde tolk och 

modersmålslärare som hjälp när det saknas språkkunskaper. Gerd berättar om 

erfarenheter från en förskola som hon arbetat på tidigare. Där fanns en i personalen som 

pratade arabiska och det blev naturligt att hämta henne om det blev språkproblem i 

samtal med arabisktalande föräldrar. På Gerds nuvarande arbetsplats finns det numera 

möjlighet att använda sig av hjälpmedel. På samtliga förskolor berättade de att det finns 

hjälpmedel som appar till ipad och telefon, bilder och teckenstöd. Gerd uttryckte 

följande: 

 

- Det är bra att det finns hjälpmedel, men man kan inte använda dem hela 

tiden. Om det är något man verkligen behöver berätta kan man göra det. 

 

 

Bodil trodde att osäkerheten kring tekniska hjälpmedel hos personalen kan medföra att 

de inte vågar använda dem. Det är något nytt som har kommit in i verksamheten men 

hon menar att kompetensen kommer successivt ju mer man vågar. Förskolläraren Disa 

berättar om en utbildning om tekniska hjälpmedel i kommunen som hon deltagit i under 

hösten. Gerd upplevde att teckenstöd gynnar alla barn i verksamheten och särskilt för 

barn som inte har möjlighet att uttrycka sig med det talade språket. På så sätt får även de 

barnen ett sätt att uttrycka sig på.  

 

Gerd talade om barns lärande och menade att barn lär av varandra men ansvaret kan inte 

läggas på barnen. De behöver även stöd från vuxna. Gerd berättar hur vi kan stödja barn 

i deras språkutveckling genom att vara tydliga när vi talar. Hon uttryckte följande:  

 

- Vi måste jobba med begrepp hela tiden, inte enbart säga ta på dig 

kläderna utan, ta på dig mössan, vantarna och stövlarna.  

 

 

Kunskapen om språkets betydelse har varit genomgående i samtliga intervjuer. Disa 

berättar om ett barn som inte förstod någon svenska när hon kom till förskolan. I 

rollekar kunde förskollärarna se att hur flickan kom med i leken alltmer och snabbt tog 

till sig språket. Från att leka bredvid blev hon en deltagare i leken.  

 

Respondenterna ser olika på betydelsen av chefens engagemang för att utveckla arbetet i 

en mångkulturell förskola. Förskolechefen själv ansåg sig ha väldigt stor påverkan och 

hon berättar om att hon har gjort en stor förändring på en av sina ansvarsförskolor med 

att integrera nyanlända barn i förskolans barngrupper. Bodil uttrycker följande: 

 

- Det handlar ju om hur jag lyfter det och trycker på i utveckling, jag tror 

man hade kunnat fortsätta med en liten grupp för nyanlända länge utan att 

tänka på det. 

 

Förskollärarna hade olika syn på chefens engagemang. Disa och Cilla menade att det är 

bra att ha chefen med sig även om de ansåg sig kunna engagera sig i mångkulturalitet 

ändå eftersom de såg sig som ett självständigt arbetslag. Även Gerd ansåg att chefens 

engagemang har en mindre betydelse eftersom hon ansåg att personalen själva styr 

ganska mycket. ”Det är personalen själva som avgör om man arbetar med 

mångkulturalitet eller inte” säger Gerd. Hon ansåg att det är kunskap, material och antal 
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barn som styr hur en mångkulturell förskola utvecklas. Anna svarar att det är enbart 

med likabehandlingsplanen som arbetslaget och chefen arbetar med mångkulturalitet. 

Erika och Fia såg sin chefs engagemang som viktigt, de ansåg att de har en chef som 

”brinner” för ämnet, Erika uttrycker följande: 

 

- Det har en jättestor betydelse. Vår chef brinner verkligen för detta och 

har gjort i många år. Det genomsyrar positivt till alla oss pedagoger som 

jobbar här. 

 

Erika berättar också att de har stort stöd hos chefen om de känner att de vill fortbilda sig 

eller fördjupa sig i ämnet. Chefen förser även sin personal med aktuell litteratur inom 

ämnet.  

 

Ingen av respondenterna var bekanta med begreppen interkulturell pedagogik och 

interkulturellt förhållningssätt.  

 

 

Kommentar:  
 

Vid ett tillfälle efter genomförd intervju mötte en av oss en av respondenterna. Hon 

uttryckte då att vårt samtal hade gjort henne medveten om mångkulturaliteten på hennes 

förskola och att hon numera reflekterar över artiklar om den mångkulturella förskolan. 
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8 Analys 
 

Kapitlet lyfter fram resultatet kopplat litteratur, tidigare forskning samt 

teorianknytningar.  

 

8.1 Förskolan - en berikande kulturell mötesplats 
 

Samtliga respondenter uttryckte mångfald som något positivt och berikande för 

verksamheten. Lorentz (2010) anser att mångfalden bör vara ett berikande inslag i 

verksamheten och att mångfalden av barn med olika etniska bakgrunder kan ses som en 

utmaning i framtidens förskola. Respondenterna ansåg att de inte arbetade i 

mångkulturella förskolor men resultatet visar att de arbetar med det mångkulturella. 

Flera av respondenterna lyfte fram barnböcker, samlingar och vardagssamtal som 

exempel ur verksamheten. Även Brinson (2012) visar på betydelsen av att använda 

barnböcker som speglar olika kulturer i förskolans verksamhet eftersom det gynnar 

barns kulturella identitet.  

 

I en mångkulturell förskola är språket en tydlig skillnad (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2006). När modersmålsläraren på en förskola introducerade bosniska sånger 

med rörelser i barngruppen förstod Erika ingenting av vad de sjöng men de kände 

samhörighet med varandra i skrattet och sången. Erika uttryckte att ”det är nyttigt att 

känna på, hur det är att inte veta”. Jenner menar att det är viktigt att gå utanför sitt 

perspektiv för att kunna se och förstå världen med barnens ögon. När lärare byter 

perspektiv hjälper det lärare att förstå och känna empati (2004).  

 

Enligt Vygotskij uppfattar människor världen olika beroende på sin bakgrund (Säljö, 

2010). Förskolan kan vara en kulturell mötesplats vilket är värdefullt i utvecklandet av 

barns tolerans och solidaritet. Förskollärare måste förstå hur de kan skapa en 

verksamhet som speglar det mångkulturella samhället (Calderon, 2004). 

Respondenterna menade att förskolor kan vara en kulturell mötesplats både för barn och 

för föräldrar. Resultatet visar att förskolan kan vara en mötesplats där föräldrarna och 

förskolor har ett utbyte av varandra genom att ta del av varandras kunskaper och 

erfarenheter och där föräldrar med annan etnicitet möter svenska vuxna. På Disas och 

Cillas förskola har de erfarenhet av att föräldrar och även vänner till föräldrar har 

kommit för att få hjälp med att översätta brev. Skans (2011) påpekar att det bör finnas 

en ömsedig vilja att försöka lyssna, förklara och förstå varandra i den mångkulturella 

förskolan. Enligt Calderon (2004) är ofta förskolan det första mötet med svensk kultur 

och det svenska språket för många familjer från andra länder. Därför kan förskolan bli 

en kulturell mötesplats och hjälpa alla barn och familjer att utveckla både tolerans och 

solidaritet (2004).  Det upplevs som ett hinder att inte har så många barn med annan 

etnisk bakgrund i förskolan, det speglar inte samhället och erbjuder inte möten med 

människor från andra kulturer. När det i dagens mångkulturella förskolor finns barn 

med olika bakgrund kan förskolan bli en miljö där barn approprierar kunskaper som 

hjälper dem att förstå världen utanför sina egna erfarenheter. Barn berikas på det viset 

genom ett sociokulturellt lärande (Säljö, 2010).  

 

 



  
 

27 

 

8.2 Alla barn är unika 
 

I resultatet aktualiserades begreppet olikheter och etnicitet har beskrivits som att alla 

barn är olika oberoende etnicitet. Lunneblad (2006) menar att alla barn har en egen 

kulturell bakgrund, en egen familjehistoria, specifika vanor och tankesätt som skiljer sig 

från kamraternas därför är det angeläget att möta alla barn i deras livsvärldar. I resultatet 

visas att Anna är angelägen om att alla barn ska ses som unika, hon menar att alla barn 

är olika och lägger ingen tyngdpunkt på olika etniska bakgrunder. Bozarslan (2001) 

hävdar att lärare inte bör blunda för barnens olikheter eftersom detta kan leda till 

förnekelse av barnen och föräldrarnas identiteter. Konsekvensen kan bli att en homogen 

grupp skapas trots olikheterna.  

 

 Feinberg (1996) lyfter vikten av att låta barn känna en stolthet över sin egen kultur för 

att styrkas i sin identitet. Gerd menade att det är viktigt att stärka barns identitet. Enligt 

Lunneblad (2006) kan förskolans mångfaldsarbete innebära just att arbeta med alla 

barnens hemkulturer och på så sätt blir förskolans mångfald det gemensamma. 

Mångfaldsarbetet blir inte enbart riktat mot barn med bakgrund i andra länder. Palla 

(2011) belyser barns olikheter i förskolans verksamhet genom att förskollärarna måste 

synliggöra varje barn genom uttrycket ”Med blicken på varje barn” . Hon poängterar 

vikten av att låta alla barn vara, kunna och göra olika.  I resultatet berättades om arbete 

exempelvis med olikheter genom att läsa böcker som belyser olikheter, samtala, spela 

teater, sjunga samt att arbeta med barnens jag.  

 

Fia talade om att alla barn ska känna delaktighet i gruppen. Lahdenperä (2010) menar 

att förskollärarna ska sträva efter att skapa en VI-känsla i vårt mångkulturella samhälle. 

Det är angeläget att skapa gemenskap trots alla olikheter. Palla (2011) hävdar att 

förskollärarna har ett dubbelt uppdrag, samtidigt som verksamheten ska fungera utifrån 

krav som exempelvis dagsrytm, rutiner och lokala målsättningar ska lärarna även ta 

hänsyn till barnens alla olikheter. För att bemöta alla barnen lika oavsett bakgrund 

talade respondenterna om likabehandlingsplan, värdegrundsarbete och 

reflektionsprotokoll. De menade att ju fler olikheter som finns i en barngrupp, desto fler 

diskussioner och reflektioner krävs det i ett arbetslag. Varje barn ska bli bemött som 

unikt och bemötandet är avgörande för hur barnen formas som människor (von Wright, 

2002). Resultatet visar på vikten av att förskollärarna reflekterar över var de själva står i 

dessa frågor. Lunneblad (2006) lyfter fram vikten av att förskolläraren bör reflektera 

över sina egna värderingar och vara trygg med dem i mötet med andra barn. Även 

Öhman (2003) visar att vår attityd och vår människosyn speglas i vårt förhållningssätt i 

mötet med alla barn. Eftersom alla människor mer eller mindre är etnocentriker kan 

även det vara anledning till behovet av reflektion över sina egna värderingar som lärare 

(Borzaslan, 2001).  
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8.3 Viktiga faktorer i samverkan med hemmet 
 

I dagens mångkulturella samhälle är skolan en naturlig mötesplats för barnen och deras 

familjer, oavsett språklig eller kulturell bakgrund. För att kunna förstå och hantera alla 

de kulturmöten som uppstår behöver lärarna utrustas med verktyg såsom kunskap om 

olika kulturer (Hedencrona & Kós-Dienes, 2003). Resultatet visar att det är angeläget 

för förskolans personal att diskutera olika kulturer i arbetslaget och i nätverksgrupper 

för en bättre samverkan med barn och deras familjer. Resultatet belyser en avsaknad av 

denna möjlighet och därigenom uteblir denna kunskap. Respondenterna menar att en 

viss kunskap om andra kulturer ger en trygghet i mötet med barn och familjer med 

ursprung i andra länder. Förskolläraren bör intressera sig för den etniska mångfalden då 

den blir att större, detta för att förstå och förhindra kulturkrockar i mötet med barn och 

familjer från olika länder (Lunneblad, 2006). Fia upplevde att samverkan med 

familjerna kan bli bättre om man tar sig tid att prata med dem om hur de ser på sitt barn 

och på verksamheten. Jenner (2004) menar att det är läraren som ansvarar för att 

relationen med barn och familj ska bli givande. 

 

Resultatet visar att trygghet och relationsskapande är grundläggande i första mötet med 

nya barn och familjer. De menar att relationen är avgörande för barnens lärande. Barnen 

måste först vara trygga för att sedan kunna ta till sig kunskaper. Palla (2011) belyser det 

relationella perspektivet, hon menar att samspelet och relationen mellan olika aktörer är 

central eftersom barnets förutsättningar formas relationellt. Respondenterna lyfter flera 

olika begrepp såsom respekt, lyhördhet, intresse och att synliggöra mångfalden. Dessa 

begrepp är viktiga delar i ett interkulturellt förhållningssätt (Lahdenperä, 2010; 

Lunneblad, 2006). Lahdenperä (2010) menar att förståelsen för varandra i samarbetet 

med föräldrarna är en av de viktigaste faktorerna för ett lyckat samarbete med hemmet 

och även för att utveckla en interkulturell kompetens. 

 

Respondenterna visade på en lyhördhet när familjer inte ville eller orkade tala om sin 

bakgrund eller tidigare erfarenheter. Vikten av respekt för föräldrarnas önskan, belyses i 

resultatet. Som lärare är det viktigt att vara medveten om det asymmetriska förhållandet 

som råder mellan lärare och vårdnadshavare så inte maktpositionen missbrukas (Jenner, 

2004). Hofstede, Hofstede och Minkov menar att det kan uppstå en kulturchock när 

människor kommer till ett nytt land. Därför är det betydelsefullt att ha stöttande 

människor omkring sig för att integreringen ska gå bra. Förskolan kan vara en del i 

familjernas integrering i samhället (2011). Meads teori innebär att vi människor är ett 

resultat av det vi varit med om. Hur vi sedan blir bemötta i olika sociala situationer är 

avgörande för hur vi formas som människor (von Wright, 2002). Förskollärare och 

föräldrar har inte alltid samma åsikter menade respondenterna men de ansåg  att respekt 

är betydelsefullt för ett gott samarbete mellan hemmet och förskolan. Även föräldrars 

och förskollärares syn på modersmålet kan skiljas åt vilket kan leda till frustration hos 

förskollärare. Calderon (2004) menar att varje barn med ett välutvecklat modersmål har 

bättre förutsättningar för att lära sig ett nytt språk. Barnen behöver språklig stimulans i 

sitt modersmål samt i det svenska språket för att utveckla sin identitet.  

 

Respondenterna ger olika förslag på hur förskolor får ta del av barnens olika kulturer 

genom exempelvis smaka på kaka, dans och sång. Skans (2011) menar att det 

gemensamma upplevda är viktigt för tryggheten och samverkan mellan hem och skola. 

Om förskollärarna vill försöka förstå en familjs situation finns förutsättningarna till en 

god samverkan mellan dessa aktörer.  Förskolechefen berättade om sin  vision om den 

mångkulturella förskolan och hur samverkan mellan hem och förskola kan utvecklas.  
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Lahdenperä (2010) anser att det mångkulturella samhället innebär flera utmaningar, en 

är att söka nya vägar för att på ett konstruktivt sätt möta de förändringar som finns i vårt 

samhälle. Lahdenperä (2008) menar också att förskolechefen och lärarna måste vara 

vidsynta på samhället för att skapa mötesplatser på olika sätt där olika kulturella idéer 

får brottas med varandra. Skolan ska ha visioner om att skapa en skola där alla ska 

utvecklas till interkulturella människor.  

 

 

8.4 Våga möta det okända 
 

En rädsla för det okända kan vara en orsak till svårigheter att möta barn och familjer 

med annan etnicitet belyser resultatet. En förklaring till rädsla kan vara etnocentrism, 

när den egna kulturen blir den normala kan det vara svårt att förstå att det finns andra 

sätt att se på världen än genom de egna ögonen. Risken är då att en etnocentriker sätter 

sin kultur över andra, genom att nedvärdera människor med annan etnicitet förminskas 

andra kulturers värde (Elmeroth, 2008). Respondenterna ansåg att information kan ge 

trygghet. För att bemöta rädslan behövs kunskaper och upplysningar om det 

mångkulturella samhällets utmaningar (Halilovic & Huskic, 2010). I resultatet menar 

förskolechefen att barn med annan etnicitet ska fördelas på flera förskolor, hon ansåg att 

det är förskolechefernas gemensamma ansvar att integrera dessa barn i alla förskolans 

grupper. Lahdenperä (2010) menar att skolan i det mångkulturella samhället måste möta 

de sociala och kulturella förändringar som uppstår och finna lösningar och nya synsätt. 

 

För att bemöta rädsla behövs kunskap och information (Halilovic & Huskic, 2010). Det 

är även angeläget att förskollärare ser världen ur barns perspektiv. I resultatet berättade 

en förskollärare om hur de tog till vara på tillfället till samtal med barnen efter att 

förskolan fått besök av en mörkhyad man. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 

menar att förskollärare ska möta barns tankar och funderingar för att barn ska få en ökad 

kunskap om olika livsvärldar. 

 

Språket kan ses som ett hinder och en rädsla för att våga uttrycka sig anser några av 

respondenterna, de menar att kompetensen kommer om man vågar släppa på det som 

man är rädd för. Enligt Vygotskij använder vi människor oss av medierande redskap för 

att kunna kommunicera. Språket är det viktigaste medierande redskapet men vi kan 

även använda oss av bilder, tecken och symboler. I dagens samhälle är även den digitala 

tekniken utbredd och kan vara till hjälp (Säljö, 2010).  

 

I enlighet med Jenner (2004) visar resultatet vikten av att som förskollärare känna 

empati och kunna byta perspektiv för att kunna förstå andra människors situation och 

känslor. En respondent poängterade att båda parter, förskollärare och föräldrar med 

annan etnicitet, kan känna rädsla och osäkerhet inför ett möte och inte veta med vem 

eller hur de ska kommunicera. Det ska finnas en ömsesidig vilja att försöka lyssna, 

förklara och förstå varandra (Skans, 2011). 
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8.5 Ökad förståelse genom kunskap och kompetens  
 

Lahdenperä (2010) belyser vikten av att fortbilda sig för att få en förståelse för den 

mångkulturella utvecklingen. Hon menar att lärarna är otroligt viktiga för att vi i 

Sverige har en skola för alla där alla passar in. Resultatet visar en brist när det handlar 

om utbildning om mångkulturalitet. Endast en respondent uttryckte att hon fått kunskap 

om mångkulturalitet i sin förskollärarutbildning. Lahdenperä (2008) anser att det krävs 

ett intresse, engagemang och en medvetenhet om det mångkulturella för att utveckla en 

mångkulturell förskola. Resultatet belyser att det handlar om eget intresse för 

fortbildningen inom ämnet. Lunneblad (2006) menar att det är viktigt att dagens lärare 

intresserar sig för den etniska mångfalden som blir allt större i dagens förskola.  

 

I en mångkulturell förskola krävs det ett ständigt lärande vilket kan vara påfrestande. 

Genom att reflektera över sina handlingar, känslor och attityder i relation till andras 

kulturer kan ett lärande uppstå (Lahdenperä, 2010). En av respondenterna lyfte vikten 

av kompetensutveckling och menade att det inte är tillräckligt. Kompetensutveckling får 

man under en kort tid men i ett arbetslag behöver man reflektera regelbundet och utbyta 

idéer med varandra för att en utveckling ska ske. Lorentz (2010) menar att dagens 

mångkulturella samhälle kräver ny kunskap om hur förskolan ska ledas. Förskolechefen 

gav exempel på sitt eget lärande. Hon berättade om hur hon vänder sig till en kollega 

med mer erfarenhet om det mångkulturella. Hon ansåg att hon fick bra stöd, tips och 

idéer och att de tillsammans kan utbyta erfarenheter. Enligt Säljös tolkning (2010) av 

Vygotskijs teori är scaffolding en viktig pedagogisk process. Han menar att människan 

behöver stöd från någon mer kunnig för att utveckla ett lärande. Genom scaffolding kan 

man appropriera kunskaper som en annan person besitter. 

 

Några respondenter berättade att de använder sig av tecken med barnen, särskilt med de 

små barnen och de som inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket. 

Teckenkommunikation kan vara ett av de medierande redskap Vygotskij talade om 

(Säljö, 2010). Enligt Skans (2011) var språkutvecklingen en central del i arbetet på de 

förskolor som ingick i hans studie. Det viktigaste var inte hur man kommunicerade utan 

att man kommunicerade. Förskollärarna använde sig kontinuerligt av teckenstöd i 

arbetet med barnen för att tecken skulle bli ett accepterat språk. Vygotskij menade att vi 

lär tillsammans. Barn behöver stöd med att klara det man ännu inte kan, stödet kan vara 

läraren, föräldern eller ett annat barn (Strandberg, 2006). Resultatet visar på 

förskollärarens ansvar att stödja barnens språkutveckling. 

 

Samtliga respondenter berättade om hur de arbetar med det mångkulturella i 

verksamheten men samtidigt är de obekanta med begreppet interkulturellt 

förhållningssätt. Ett interkulturellt förhållningssätt lyfter vikten av en ömsesidig respekt 

och förståelse i samspelet mellan barn, föräldrar och lärare (Lunneblad, 2006). 

Lahdenperä (2010) menar att ett interkulturellt förhållningssätt präglas av en innerlig 

vilja att ta del av andras kulturer och bakgrunder. En innerlig vilja att ta del av andras 

kultur och bakgrund ska också prägla lärares förhållningssätt, den mångfald som lärare 

upptäcker i barngrupper ska sedan ses som en tillgång i förskolans verksamhet.   
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9 Diskussion 
Kapitlet inleds med en resultatdiskussion för att återknyta till syfte och frågeställningar. 

Diskussionskapitlet avslutas med en metoddiskussion samt förslag på fortsatt forskning 

inom området.  

 

 

9.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att redogöra för hur några förskollärare arbetar med och 

resonerar kring den mångkulturella förskolan samt hur de tar tillvara på den etniska 

mångfalden i verksamheten. Genom intervjuer har respondenterna berättat och delat 

med sig av erfarenheter från sina olika verksamheter.  

 
9.1.1 Förskollärares och förskolechefens syn på mångkulturalitet i förskolans 
verksamhet  

 

Vi anser att vi fått flera svar på denna fråga. Respondenterna uttryckte att etnisk 

mångfald är positivt och berikande i en barngrupp. Förskolechefen lyfte även sin vision 

om jämnare fördelning av barn med annan etnicitet än svensk för att fler förskolor ska 

spegla dagens mångkulturella samhälle. Lorentz (2010) framhåller att det i dagens 

mångkulturella förskola krävs ny kunskap för att förskolan ska kunna utvecklas. En 

jämnare fördelning är en vision vi gärna delar med förskolechefen. Visionen är något 

som kan vara svår att uppnå eftersom de flesta familjer önskar en förskoleplats i 

närheten av sin bostad eller sitt arbete. En av slutsaterna av resultet är att etnisk 

mångfald kan berika förskolor då rädslan för det okända kan försvinna när barn med 

olika hudfärg, kultur, vanor och seder delar vardagen i förskolan med varandra. När det 

blir en ökad mångkulturalitet måste den etniska mångfalden betonas, men i framtiden 

med ett naturligt inslag av etnisk mångfald i förskolan kanske det kan blir naturligt och 

självklart. Flera av respondenterna ansåg även att mångfald är mer än den etniska 

mångfalden vilket fokuserats på i denna studie. De talade mer om alla barns olikheter 

istället för att fokusera enbart på de etniska olikheterna. Men vad händer om 

förskollärare inte är medvetna om och synligör den etniska mångfalden i barngruppen? 

Blir alla barn då behandlade som en grupp och varje individ riskerar att bli 

osynliggjord? Missar förskollärarna då att ta tillvara på det unika hos varje barn? Enligt 

Palla måste förskolläraren ha blicken på varje barn för att kunna forma verksamheten 

till en stimulerande och lärorik miljö för alla barn. Med blicken som strategi skapas 

också olika bilder av barn och dessa bilder har betydelse för barns identitetsskapande 

(2011). Vi vill gärna lyfta fram Lunneblads (2006) tankar om att varje barn har sin egen 

hemkultur oavsett etnisk bakgrund vilket är angeläget som förskollärare att tänka på i 

mötet med barn.  

 
9.1.2 Faktorer som underlättar förskolans arbete med etnisk mångfald 

 

Respondenterna nämnde olika begrepp som viktiga faktorer i arbetet med den etniska 

mångfalden. Några av begreppen är tid, reflektion, kunskap, förhållningssätt och eget 

intresse. Vi anser att alla dessa begrepp har ett stort värde och har valt att reflektera 

kring kunskap och förhållningssätt. I likhet med Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

från 2010 visar resultatet i studien  att samtliga respondenter  upplever brister när det 

gäller kunskap om mångkulturalitet i arbetet med barn. Lärare måste skaffa sig kunskap 

eller verktyg för att kunna förstå och hantera de kulturmöten som skapas i en 
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mångkulturell förskola. Kunskap om olika kulturer ska numera vara självklara 

kompetenskrav för alla som arbetar med barn och ungdomar (Hedencrona & Kos-

Dienes, 2003). En tolkning av resultatet kan vara att  kunskaper saknas men samtidigt 

pekar resultatet på att förskollärare ska kunna göra ett professionellt arbete och mycket 

ligger i förskollärarens egen människosyn. En slutsats är att det är av stort värde att 

både enskilt och i sitt arbetslag reflektera över sin egen människosyn för att behandla 

alla barn likvärdigt. Lahdenperä (2010) uttrycker att en innerlig vilja att ta del av andras 

kultur och bakgrund ska prägla lärares förhållningssätt, den mångfald som lärare 

upptäcker i barngrupper ska sedan ses som en tillgång i förskolans verksamhet. Enligt 

Lahdenperä (2010) måste lärare vara kunnig om att det finns olika sociala koder samt 

fördomar som kan komplicera samarbete med föräldrar. Lärare bör uppdatera sina 

kunskaper om kulturell kompetens bland annat om religion, traditioner samt olika sätt 

att se på skolan, uppfostran och förhållningssätt. Denna kunskap ska sedan finnas med i 

olika möten med barn och föräldrar. Resultatet är inte entydigt vad gäller hur chefens 

engagemang för mångkulturalitet påverkar förskollärares arbete med mångkulturalitet. 

Lorentz (2010) menar att dagens mångkulturella samhälle kräver kunskap om hur 

förskolan ska ledas och utvecklas.  Men en slutsats är att förskolechefens engagemang 

har betydelse för hur det mångkulturella arbetet utvecklas.  

 

I resultatet ges uttryck för att förskolan inte arbetade med det mångkulturella och 

anledningen var att de hade en annan profiliering. En tanke som väckts är då att 

förskolans mångkulturella uppdrag inte får bli något som ska särskiljas från förskolans 

verksamhet utan verksamheten måste genomsyras av det mångkulturella. En tolkning 

som innebär att samtidigt som vi arbetar med matematik eller musik kan mångkulturella 

inslag bli naturliga genom exempelvis böcker, bilder, sånger och tecken. Vygotskij 

menar att människor förvärvar nya förmågor genom att vara aktiva och ta del av den 

tillgängliga kulturen. I miljöer finns bland annat kunskaper, värderingar och känslor 

vilket leder till att barn kan utveckla sina uppfattningar. När barn möter dessa miljöer 

och blir delaktiga i dem på ett aktivt sätt sker en utveckling (Strandberg, 2006). 

 

En annan slutsats som kan dras av studien är att begreppet interkulturellt 

förhållningssätt är något okänt hos samtliga respondenter. En tolkning kan vara att det 

tar tid att implementera nya begrepp i verksamheterna. Redan 2005 tas begreppet upp i 

Allmänna råd för förskolan och flera av forskare använder sig av begreppet. En fråga 

kan ställas kring varför begreppet inte har aktualiserats eftersom skillnaden mellan 

mångkulturell och interkulturell kan vara väsentlig. Mångkulturell beskrivs mer som ett 

konstaterande medan interkulturell innebär att vara aktiv. Kanske är det en medvetenhet 

om interkulturell pedagogik som behövs i förskolorna för att den etniska mångfalden 

ska ses som en tillgång i verksamheten. Som lärare ska man ha som intention att låta sig 

själv och barnen förändras men även med hjälp av alla möten som uppstår i förskolor 

(Lahdenperä, 2010). Kanske har varje förskollärare ett ansvar och en utmaning  i att ta 

till sig och förmedla kunskaper om interkulturell pedagogik i arbetet på olika förskolor.  

 

Under arbetet med studien har vi förstått att medvetandegörandet av och en insikt om 

att ens förskola är mångkulturell är av stort värde för att underlätta arbetet med den 

etniska mångfalden i förskolan. Vår tolkning av resultatet är att flera av respondenterna 

anser att de inte arbetar på mångkulturella förskolor trots att de har barn med olika 

etnisk bakgrund på förskolorna. Lunneblad (2006) menar att mångfalden kan 

osynliggöras i verksamheten trots att det inte görs medvetet av förskollärarna. 

Lunneblads studie (2006) visar att det finns en skillnad mellan vad förskollärarna säger 

om mångkulturalitet och hur de arbetar jämfört med vad forskning visar är utvecklande 
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mångfald, oavsett barns kulturella bakgrund. Vi anser att en förskola som är uttalat 

mångkulturell, även om det bara finns ett fåtal barn med annan etnicitet i verksamheten, 

kan genomsyras av ett mångkulturellt förhållningssätt. Detta kan synliggöras i 

planering, bemötande, reflektioner och aktiviteter i verksamheten. Lunneblad visar att 

förskollärarna till en början var osäkra på vad mångkulturellt arbete innebar. Genom 

diskussioner och reflektioner kom förskollärarna i hans forskning fram till att det 

mångkulturella arbetet kan bli en naturlig del i verksamheten (2006). Vid ett tillfälle 

efter genomförd intervju mötte en av oss studenter en av våra respondenter. Hon 

uttryckte då att vårt samtal hade gjort henne medveten om mångkulturaliteten på hennes 

förskola och att hon numera reflekterar över artiklar i tidningar om den mångkulturella 

förskolan. En intervju kan på så vis vara en hjälp i synliggörandet av den etniska 

mångfalden. Kanske är det så att förskollärare måste benämna och se förskolor som 

mångkulturella innan de medvetet kan arbeta därefter. Även Lahdenperä hävdar 

följande, att det är inte förrän en förskola definieras som mångkulturell som lärarna 

börjar planera innehåll, verksamhet och arbetssätt utifrån barnens olika kulturer och 

språk (2010). I vårt kommande yrke som förskollärare anser vi att det är av stor vikt att 

våga uttrycka och beskriva sin förskola som mångkulturell även om det endast finns ett 

fåtal barn med annan etnicitet. Vi anser att det inte är antalet barn med annan etnicitet, 

förskolans läge eller personalens kompetens som är avgörande om en förskola benämns 

som mångkulturell. Alla förskolor har ett mångkulturellt uppdrag även om de inte 

representerar barn med annan etnisk bakgrund än svensk. Förskollärarna har därför ett 

ansvar för att förskolan ska genomsyras av mångkulturalitet. Det är betydelsefullt för 

verksamheten att bli medveten om den etniska mångfalden eftersom 

medvetandegörandet kan hjälpa varje barn att utveckla sin kulturella identitet och känna 

trygghet i den. När förskolan genomsyras av mångkulturalitet hjälper det barnen att 

även skapa en förståelse för varandras hemkulturer. I miljöer finns olika kunskaper, 

värderingar och känslor av olika slag vilket leder till att barn kan utveckla sina 

uppfattningar. När barn möter dessa miljöer och blir delaktiga i dem på ett aktivt sätt 

sker en utveckling (Strandberg, 2006). När förskollärare väljer bort att belysa den 

etniska mångfalden kan möjligheten att förskolan berikas av olika kulturer går förlorad. 

Kanske behöver det inte vara så komplicerat. Brinson (2012) ger oss ett sätt att belysa 

etnisk mångfald vilket  kan vara så enkelt som att reflektera över vilka barnböcker det 

finns tillgång till i förskolan.  

 

 

9.2 Metoddiskussion 
 

När vi valde förskolor till vår studie valde vi medvetet sådana som hade låg andel barn 

med annan etnicitet än svensk. Vi är medvetna om att resultatet kunde ha sett 

annorlunda ut om vi vänt oss till förskolor med en mångkulturell profil. Vi utförde 

samtliga intervjuer i en mindre stad och vi tror att detta kan påverka resultatet, det kan 

vara så att det skulle bli andra svar i till exempel en större stad eller på landsbygden. Vi 

förmodar att resultatet kunde ha påverkats om vi intervjuat andra respondenter i andra 

åldrar, med annan etnicitet eller annan utbildning.  

 

Samtliga respondenter har haft gott om tid när de tagit emot oss och samtliga tillfrågade 

ställde upp på intervju. Vi valde att utföra intervjuerna på respondenternas respektive 

arbetsplats av praktiska skäl och även för att respondenterna skulle känna trygghet. Vi 

upplevde att det var svårt att genomföra intervjuer eftersom vi inte var vana och känner 

oss otrygga i att leda intervjuer tror vi att detta kan påverka resultatet. Patel och 
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Davidsson (2003) menar att det är värdefullt att göra provintervjuer innan första 

intervjun för ett bra resultat. Men vi ansåg att tiden inte räckte till detta.  

 

Vid intervjuer är det svårt att vara helt objektiv och inte påverka respondenternas svar. 

Vi  är medvetna om att det kan ha förkommit brister i vår avsikt att vara objektiv både 

vid intervju och vid bearbetning av intervjumaterial. Vi är också medvetna om att våra 

tolkningar är påverkade av våra egna värderingar och vår förförståelse. Vi ser positivt 

på att vara två i arbetet med studien eftersom vi båda har hjälpts åt att ställa följdfrågor 

och tillsammans funderat över hur vi tolkar respondenternas svar.  

 

Anledningen till att två förskollärare valde att ta med sig en kollega vid intevjun kan 

vara att respondenterna upplevde en osäkerhet om ämnet. Det var positivt att få ta del av 

flera förskollärares erfareheter samtidigt som det var en svårighet att transkribera 

inspelningen eftersom de ibland talade samtidigt. Vid enstaka tillfällen är vi medvetna 

om att det har skett bortfall i transkiberingen på grund av detta.   

 

Vi anser att vi genom vår  studie har besvarat våra frågeställningar samt att resultatet 

svarar mot vårt syfte med undersökningen. Vi anser att de respondenter som ställt upp 

har gett en god bild av hur verksamheten på deras förskola ser ut. Vi anser även att det 

material vi fått fram har varit relevant för vår studie.  

 

 

 

9.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Det vore intressant att göra en fördjupad studie med föräldrar med annan etnicitet än 

svensk för att undersöka hur de upplever mötet med den svenska förskolan. Vi anser att 

samverkan med hemmen är av stor betydelse för att alla parter ska känna trygghet. En 

annan frågeställning som vore intressant är varför det mångkulturella upptar så liten del 

av lärarutbildningen när dagens samhälle ser ut som det gör.  

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning är att göra en jämförande studie mellan förskolor 

i invandrartätt område och i en glesbygd utan invandrare. Respondenterna uttryckte vid 

flera tillfällen en förskola i kommunen som mångkulturell och därför skulle det vara 

intressant göra en jämförande studie av hur förskollärarna där arbetar med det 

mångkulturella uppdraget.  

 

Ett ytterligare förslag är att göra en studie över en längre tid där forskaren följer 

ungdomars identitetsutveckling efter att ha gått i en förskola där man medvetet arbetar 

med mångkulturalitet eller i en förskola där medvetenheten inte synliggörs.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide förskollärare 

 

 

1. Hur påverkar det mångkulturella samhället förskolans verksamhet?  

2. Hur ser du din förskola som en social och kulturell mötesplats? 

3. Vad är viktigast att tänka på när du tar emot ett nytt barn i förskolan? 

4. Hur förbereder du dig för att möta barn och familjer med annan nationalitet? 

5. Hur arbetar ni i arbetslaget när det gäller reflektion kring värdegrundsfrågor? 

6. Kan du ge exempel på hur ni arbetar för att förbereda barnen för att växa upp i 

ett samhälle som blir mer och mer mångkulturellt? (empati, diskriminering samt 

respekt för olikheter) 

7. Hur tar ni tillvara på barnens och familjernas erfarenheter när det gäller 

verksamhetens utformning? 

8. Vilken betydelse har chefens engagemang för att utveckla arbetet i en 

mångkulturell förskola? 

9. Vilka utbildningar om mångkulturalitet har du som förskollärare? 

10. Vad anser du dig behöva för kompetens? 

11. Vilken tillgång har du haft till kompetensutveckling? 

12. Är det några kunskaper du har saknat i mötet med barn/familjer med annan 

nationalitet? 

13. Vilken kompetens finns i arbetslaget? (intresse, utbildning, språkkunskaper) 

14. Det talas om det interkulturella förhållningssättet, vad säger detta begrepp dig? 

15. Vilka visioner har du för en mångkulturell förskola? 
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Bilaga 2 Intervjuguide förskolechef 
 

 

1. Hur påverkar det mångkulturella samhället förskolans verksamhet?  

2. Hur ser du din förskola som en social och kulturell mötesplats? 

3. Hur förbereder du dig för att möta barn och familjer med annan nationalitet? 

4. Hur arbetar ni i arbetslaget när det gäller reflektion kring värdegrundsfrågor? 

5. Hur tar ni tillvara på barnens och familjernas erfarenheter när det gäller 

verksamhetens utformning? 

6. Vilken betydelse har ditt engagemang för att utveckla arbetet i en mångkulturell 

förskola? 

7. Vilka visioner har du för en mångkulturell förskola? 

8. Vilka utbildningar om mångkulturalitet har du som förskolechef? 

9. Vad anser du dig behöva för kompetens? 

10. Vilken tillgång har du haft till kompetensutveckling? 

11. Är det några kunskaper du har saknat i mötet med barn/familjer med annan 

nationalitet? 

12. Vilken kompetens finns i arbetslaget? (intresse, utbildning, språkkunskaper) 

13. Det talas om det interkulturella förhållningssättet, vad säger detta begrepp dig? 
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Bilaga 3 Missivbrev 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Hej! 

 

Vi skriver vårt examensarbete vid Växjö universitet. Syftet med vår studie är att 

intervjua några förskollärare och förskolechefer i vår kommun om hur de arbetar med 

och resonerar kring den mångkulturella förskolan samt hur de tar tillvara på mångfalden 

i verksamheten. Våra frågeställningar i studien är: Hur ser förskollärare på mångfalden? 

Vad kan underlätta förskollärares arbete med mångfalden i förskolan?  

 

Studien handleds av Gunilla Sunesson och om ni har några funderingar kan ni kontakta 

henne  

på: gunilla.sunesson@lnu.se.  

Det material som vi samlar in under intervjun skall endast användas i forskningssyfte 

(dvs,  

vår studie). Deltagande i studien är frivilligt och du kan när du vill avbryta intervjun. 

Om det är några frågor som du föredrar att inte svara på så är det helt okej. Vid 

presentation av studien kommer dina svar vara avidentifierade och kan inte på något sätt 

kopplas ihop med dig personligen. Intervjun kommer att spelas in i kvalitetssäkrande 

syfte.  

Vid intresse får du gärna ta del i resultatet av vår undersökning.  

Tack för din medverkan.  

 

Med vänliga hälsningar Cecilia Elg & Hanna Kjellflo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


